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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ariston

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE:

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
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Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
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VICE-PRESIDENTE

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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VICE-PRESIDENTE
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SECRETÁRIA
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Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa
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Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  06 / 09 / 2022 – 3ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 06.09.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I – PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 542/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 484/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DANIELLA, QUE INSTITUI SEMANA ESTADUAL DE QUALI-
DADE VIDA DA MULHER NO PERÍODO DE CLIMATÉRIO OU 
PÓS-CLIMATÉRIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. 
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

2. PARECER Nº 538/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 584/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE A ASSISTÊNCIA PSICOLÓGI-
CA ÀS MULHERES MASTECTOMIZADAS NO ESTADO DO MA-
RANHÃO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA.  

3. PARECER Nº 537/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 330/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
JOTA PINTO, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA 
DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO ARIS-
TON SOUSA.  

4. PARECER Nº 539/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 174/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
ADELMO SOARES, ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE 
FIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PROIBINDO A DISCRI-
MINAÇÃO EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL OU IDENTI-
DADE DE GÊNERO. RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.

II - PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

5. PROJETO DE LEI Nº 305/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍ-
TICA ESTADUAL DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE BANCOS 
COMUNITÁRIOS DE SEMENTES E MUDAS NO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECE-
RES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL 
LAGES; DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - RELATOR DEPUTA-
DO FÁBIO MACÊDO. 

6. PROJETO DE LEI Nº 034/2021, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE GRATUIDADE E 
PRIORIDADE NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMEN-
TOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA MULHERES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. COM PARECERES 
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTI-
ÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO; DE 
DEFESA, DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS - RE-

LATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. 
7. PROJETO DE LEI Nº 088/2022, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DE BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, FASTFOODS, 
FOOD-TRUCKS, SORVETERIAS, DOCERIAS, DELICATESSES, 
PADARIAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, 
QUE COMERCIALIZEM PRODUTOS PRONTOS PARA CONSU-
MO IMEDIATO, INFORMAREM EM SEUS CARDÁPIOS A PRE-
SENÇA DE GLÚTEN, LACTOSE, LEITE, PEIXE, AMÊNDOAS, 
CORANTES, CASTANHAS, SOJA, OVO E CRUSTÁCEOS NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES FA-
VORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO; DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MI-
NORIAS - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. 

8. PROJETO DE LEI Nº 202/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A IDENTIFI-
CAÇÃO DE ENTREGADORES NO ESTADO DO MARANHÃO. 
COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO MÁRCIO HONAISER; DE DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS E DAS MINORIAS - RELATOR DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA.

III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA 

9. 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.

IV - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA  

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
001/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
036/2022 DE AUTORIA DOS DEPUTADOS NETO EVANGELIS-
TA E OTHELINO NETO, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
MARANHENSE AO SENHOR ALBERTO PESSOA BASTOS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA. 

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
037/2022 DE AUTORIA DOS DEPUTADOS OTHELINO NETO 
E CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MA-
RANHENSE AO SENHOR GABRIEL SANTANA FURTADO SOA-
RES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ARISTON SOUSA. 

V- PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
049/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
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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. 

14. 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. 

15. 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. 

VI - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO 

16. 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). 

17. REQUERIMENTO Nº 223/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO RE-
GIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA 
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, O PROJETO DE 
LEI ORDINÁRIA Nº 161/2022, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 06/09/2022 – TERÇA-FEIRA

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

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 375/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO CIRO NETO, QUE RECONHECE O “WHEELING” (GRAU 
DE RUA) COMO MODALIDADE ESPORTIVA RADICAL NO ES-
TADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 376/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO OTHELINO NETO, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL DA 
JOVEM ADVOCACIA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE CON-
CEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOSÉ 
WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS, NATURAL DA CI-
DADE OEIRAS, ESTADO DO PIAUÍ.

PRIORIDADE- 3ª SESSÃO e ÚLTIMA:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14/2022, DE AU-

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

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
Não há proposições em terceira sessão nesta data.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
Não há proposições em quarta sessão nesta data.

Diretoria Geral de Mesa, 06 de setembro de 2022.

INDICAÇÃO Nº 6603 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após 
manifestação da Mesa Diretora, com fundamento no artigo 152 do 
Regimento Interno desta Casa, que seja encaminhado expediente ao
Governador Carlos Brandão, bem como aos Secretários de Infraes-
trutura, Aparício Bandeira e de Administração Penitenciária, Murilo 
Andrade de Oliveira, solicitando providências urgentes no sentido de 
determinar o calçamento, com bloquetes fabricados pelo sistema prisio-
nal, das seguintes ruas na cidade de Pinheiro:

RUAS BAIRROS
RICARDINA SODRÉ MATRIZ

ADÃO AMORIM MATRIZ
ESPERIDIÃO ESTRELA MATRIZ
AMÉRICO GUTERRES MATRIZ

JOAQUIM MENDES MATRIZ
BENEDITO DURANS MATRIZ

TOMÉ RIBEIRO JOÃO CASTELO
TRAVESSA DAVID PESTANA FOMENTO

TOBIAS CORDEIRO FOMENTO
PALMÉRIO MARTINS FOMENTO
FRANCISCA RIBEIRO ALCÂNTARA

AUGUSTINHO ARAÚJO FLORESTA
CORONEL RAIMUNDO ARAÚJO CAMPINHO

JOSÉ REIS CASTRO CAMPINHO
TRAVESSA CLODOALDO CARDOSO MATRIZ

TIRADENTES JOÃO CASTELO
O inverno rigoroso ocorrido em nosso Estado deteriorou de ma-

neira significativa as vias públicas da cidade de Pinheiro, dificultando 
o tráfego de veículos e pedestres, muitas vezes provocando sérios aci-
dentes. Há também, a questão sanitária que, devido o volume de água 
acumulada em alguns locais favorece o surgimento de insetos e conse-
quentemente a disseminação de doenças.

Face ao exposto e com a participação da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária, que vem realizando um grande trabalho de res-
socialização de presos, na fabricação de bloquetes, poderíamos calçar 
ruas e avenidas na cidade de Pinheiro, melhorando sua infraestrutura e 
contribuindo para a fluidez do trânsito de veículos e pessoas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 05 DE SETEMBRO DE 2022. - OTHE-
LINO NETO - Deputado estadual 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 462/ 2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 191/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Roberto Costa, visa dispor sobre o direito do paciente 
internado na rede de saúde privada que necessite de transferência inter-
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-hospitalar urgente solicite o transporte pelo Corpo de Bombeiros ou 
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em casos de ausência 
de ambulâncias disponíveis. 

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, dispõe sobre o direito 
do paciente o direito do paciente internado na rede privada de saúde 
do Estado do Maranhão, que necessite de transferência inter-hospitalar 
urgente, solicite o transporte pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência, desde que não haja ambulâncias 
disponíveis para a transferência  na rede hospitalar em que se encontra. 

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

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 cabe ao Estado legis-
lar concorrentemente com os demais entes federativos sobre a proteção 
e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF/88).

Além do mais, consta na Carta Magna, em seu art. 196, que “A 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políti-
cas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”.

Outrossim, são de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser fei-
ta diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado, a teor do que dispõe o art. 197, da CF/88.

No caso em tela, a proteção e a defesa da saúde, é de alta re-
levância no contexto social, devendo, pois, prevalecer em detrimento 
de outras normas, haja vista, o princípio da máxima aplicabilidade dos 
direitos fundamentais, não cabendo restrições.

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

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

191/2022, em face de sua legalidade e constitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 191/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 481 /2022
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 314/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Duarte Junior, que Institui o Programa Estadual de 
Equoterapia como método terapêutico de habilitação e reabilitação de 

pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida na rede pública 
de saúde, e política de educação inclusiva no ensino e aprendizagem na 
rede pública de educação, no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, o Programa de que trata  a 
presente propositura tem como método terapêutico, de tratamento para 
habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e/ou com mobili-
dade reduzida na rede pública de saúde, e política de educação inclusiva 
no ensino e aprendizagem na rede pública de educação, no âmbito do 
Estado do Maranhão.

Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame delega 
atribuições ao Poder Executivo. Além de dispor sobre a organização e 
o funcionamento da administração do Estado, matéria de competência 
privativa do Governador, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, 
da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu      art. 43, incisos III e V, que compete pri-
vativamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa, como dispõe a propositura de lei 
sob exame.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de 
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são de ini-
ciativa do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enqua-
dram na competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo 
ingerência nessas questões por parte do Poder Legislativo. 

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Su-
premo Tribunal Federal, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

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

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber 
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estan-
ques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câma-
ra intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Execu-
tivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely 
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 
438/439). (Grifei)
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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 Orça-

mentária Anual.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envol-
ve matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Se-
cretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, 
viola o princípio da separação dos poderes (Art.2º da Constituição Fe-
deral), invadindo matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo Estadual.

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

314/2022, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 314/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                                                                                         
        
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor:                                                             Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Zé Inácio                                                       

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  484/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

044/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Wendell Lages, que 
propõe conceder a Medalha do Mérito Legislativo José Ribamar de 
Oliveira “Canhoteiro” à Handebolista Silvia Helena Araújo Pinheiro 
Pitombeira.

Esclarece a Justificativa do autor da propositura, que o homena-
geada a Senhora  Silvia Helena Araújo Pinheiro Pitombeira, Iniciou 
o handebol na escola pública em são Luís - Maranhão aos 11 anos,  tri 
campeão do JEM’S Jogos escolares maranhense, atleta olímpica e da 
Seleção Brasileira de Handbol adulta, por 14 anos, Supervisora da Sele-
ção Brasileira de Handebol Júnior Feminina, Representante de Atletas e 
ex atletas da Confederação Brasileira de Handebol CBHB, Idealizadora 
e Fundadora do Instituto Silvia de Handebol ISDH, Embaixadora do 
Handebol nos jogos escolares da juventude nacional 2017 no Paraná e 
em Brasília, Embaixadora dos jogos escolares Bacabalenses/MA 2018, 
Acadêmica de educação física, possui fluência em espanhol/francês/
inglês.

A atleta possui um vasto currículo esportivo em diversos clubes 
no Brasil e na Europa com também na Seleção Brasileira com inúmeros 
títulos, conforme descrição:

CLUBES NO BRASIL E TÍTULOS:

	 Blumenau/SC - Campeã dos joguinhos escolares
	Campeã Brasileira Júnior artilheira e melhor jogadora da 

competição 
	Osasco/SP

	 São Bernardo/ Metodista/unimed
	 São Bernardo do campo/Mesc 
	 Guarulhos/SP
	 Bi Campeã Paulista, 
	Campeã da Copa do Brasil 2003,
	Bi Campeã Jogos Regionais em São Paulo/Guarulhos, 
	Campeã dos jogos Abertos em São Paulo/Guarulhos, 
	Prêmio Leão de Ouro como melhor atleta do ano no estado 

de São Paulo
	 2014 Concórdia SC
	 Vice Campeã da Liga Nacional/vice jogos abertos 
	 2015 *pregnance* Gestante,
	 2016 Campeã dos jogos abertos por Sorocaba 
	 2016 Moto clube handebol 
	 Participação na liga nacional e 3°lugar na artilharia no Nor-

deste 
	 Campeã Campeonato Maranhense 1° e 2° turno 2016 
	 2016 Moto clube handebol- Campeã do Taça Batom 
	 2017 Moto clube handebol 
	Campeã Ilha Beach de Handebol
	2017 Moto clube handebol -Campeã Copa Férias 
	2017 Moto clube/instituto Sílvia Vice Campeã Slz Open de 

Handebol 
	2017 Moto clube/instituto Silvia Campeã do IV Campeonato 

de Handebol Bacabal - MA 
	2017 Moto clube/instituto Silvia Campeã jogos de Praia SESI 

2017 
	2017 Moto clube/instituto Silvia Campeã Copa ouro de Santa 

Inê s-MA 
	2017 Moto clube/instituto Silvia Campeão da 1° copa master 

do Maranhão e eleita Melhor jogadora 
	2018 Participação na liga nacional
	2018 Instituto Sílvia Campeão Invicto da Copa Integração 
	2018 Instituto Silvia Campeão Invicto do SLZ Open de Han-

debol e eleita melhor jogadora
	2018 Instituto Sílvia Vice Campeã da V Copa Prime de Han-

debol de Bacabal 
	2018 Instituto Silvia Campeão Invicto da taça Imperatriz de 

Handebol e eleita melhor jogadora
	2018 Instituto Sílvia Bi Campeão Invicto da Taça Batom 2018
	2018 Instituto Sílvia Bicampeão Invicto do Campeonato Ma-

ranhense 
	2019 Instituto Silvia Terceiro lugar no Slz open
	2019 Vice Campeão Copa dos Campeões Itinga/MA 
	2019 Terceiro lugar Taça Cidade de Imperatriz/MA 
	2019 Vice Campeã da Copa Barreirinhas/MA 
	2019 Tri Campeã Maranhense de Handebol 2020 Pandemia 
	2021 Tetra Campeã Maranhense l, personalidade marcante e 

suingue inigualável, Alcione é d

CLUBES NA EUROPA E TÍTULOS:
	Gileanes Lagos -Portugal 
	León -Espanha
	Campeã da copa ABF 
	Destaque da Liga Espanhola 2005/2006 * 2006/2007 *
	Participação na copa Recopa 
	Itxako - Estella/Espanha 
	Campeã Copa da Europa EHF 2009/2010
	Bicampeã da liga Espanhola 2007/2008-2008/2009
	Campeã Copa de la Reina
	Campeã da Super Copa Campeã da copa ABF
	Siofok-Hungria
	Hypo No-Austria 
	Campeã da Liga e Copa Austríaca 2011/2012
	Participação em 2 Champions League 
	Toulon-França 2012/2014
	Campeonato EHF
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	Liga francesa copa da liga Francesa

                    SELEÇÃO BRASILEIRA E TÍTULOS
 
Mais de 20 anos representando a seleção Brasileira desde as cate-

gorias de base a adulto, 14 anos na seleção Brasileira adulta de Hande-
bol, eleita melhor jogadora Sul-americana Canadá 2001, eleita melhor 
jogadora Pan-americana Cascavel Paraná 1998.

Participação em 8 mundiais:
	Mundial na China Júnior 1999
	Mundial Hungria junior 2001 
	Mundial-Italia adulto 2001
	Mundial-Croácia 2003
	Mundial-Russia 2005 7° colocado
	Mundial-França 2007
	Mundial-China 2009
	Mundial-Brasil 2011 5° colocado 
	Tricampeã Torneio das Nações -Holanda/Ucrânia/Hungria
	Pannon GSM Kupa- Hungria 
	Campeã Copa Turchin-Ucrania 2006
	Bicampeã Batta kupa-Hungria 2001/2011
	Campeã Torneio na Koreia-koreia 2009 
	Campeã do campeonato Sul americano 2001
	Bicampeã Pan-americana Junior e melhor jogadora no Ca-

nadá 2001 
	Bicampeã sul-americana Júnior 
	Campeã Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo-Repúbli-

ca Dominicana 2003 Campeã Jogos Pan-Americanos Guadalajara-Mé-
xico 2011

	Hexacampeã Pan-americana dois na categoria Junior e quatro 
na categoria adulto feminino

	2 ciclos Olímpicos Pequim e Londres 6°colocação 
	Condutora da tocha olímpica em São Luís/Maranhão 2016 
	3° lugar Jogos Pan Americanos Júnior 2021 (supervisora)

(Cali-Colômbia) 
	2² lugar Sul Centro Americano Júnior 2022 (supervisora)

(Buenos Aires- Argentina) 
	Campeã Copa América Master 2022 (artilheira e melhor jo-

gadora) (Chile)
Como se observa, a trajetória da Silvia Helena um dos grandes 

nomes do handebol, possui   uma grande história vestindo a camisa 
do Brasil, e se faz merecedora da Medalha do Mérito Legislativo José 
Ribamar de Oliveira ‘Canhoteiro”.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “c”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, às pessoas cujos trabalhos ou ações merecem espe-
cial destaque na defesa e promoção do desporto.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 044/2022, de autoria do Senhor Deputado Wendell 
Lages.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
044/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Zé Inácio                                                       
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 487/ 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

045/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Adriano, que Concede a 
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Alberto 
Pessoa Bastos.

 Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que o Se-
nhor Alberto Pessoa Bastos, Integrante dos quadros da Defensoria ma-
ranhense desde novembro de 2010, Alberto Pessoa Bastos é natural do 
Estado do Rio de Janeiro e teve seu nome confirmado pelo governador 
Flávio Dino para comandar a Defensoria Pública do Maranhão. Ele foi 
escolhido em votação interna da instituição realizada em abril de 2018, 
obtendo 123 votos, contra 52 do então defensor-geral. Antes da eleição, 
Alberto Bastos era coordenador do ônibus escritório da instituição e do 
Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), onde atuava desde 2013. 
Foi ainda coordenador nacional dos defensores públicos com atuação 
na área do Consumidor entre 2015 e 2017, vice-presidente do Conselho 
Estadual de Defesa de Direitos Humanos entre 2012 e 2014, tendo pas-
sado antes pelo Núcleo de Execução Penal da DPE/MA.

O defensor-geral Alberto Bastos deixou o comando da institui-
ção como o gestor da Defensoria Pública estadual que mais cresceu em 
número de sedes próprias no país. Foram ao todo 28 novas unidades 
entregues aos maranhenses e incorporadas ao patrimônio da DPE/MA, 
incluindo a nova sede, em São Luís. Em quatro anos de mandato, Al-
berto Bastos colecionou marcas e prêmios, que tornaram a Defensoria 
maranhense referência em economicidade, sustentabilidade e inovação, 
tudo para estar mais próxima das populações vulneráveis, promovendo 
direitos e transformando vidas. 

O intenso processo de capilarização dos serviços da Defensoria, 
com certeza, é um dos principais legados do defensor-geral no comando 
da instituição. Nunca se avançou tanto e em tão pouco tempo. De de-
zembro de 2019 até agora, foram 27 econúcleos inaugurados, conside-
rando a entrega desta terça-feira, no município de Barreirinhas. Destes, 
dois estão em pleno funcionamento na capital, em bairros de grande 
adensamento populacional – Itaqui-Bacanga e Zona Rural. Das outras 
25 novas unidades, apenas as entregues em Caxias e Coroatá atendem 
aos planos de reestruturação e modernização institucional.

“A avaliação que faço desse momento é muito positiva. E como 
nada se faz sozinho, só tenho a agradecer ao subdefensor-geral Gabriel 
Furtado e aos corregedores Augusto Gabina e Ideválter Nunes, mem-
bros da equipe de apoio da gestão, servidores e demais colaboradores 
por todo o empenho e dedicação, ao compartilhar comigo a missão de 
empreender um novo momento de acesso a direitos no Maranhão”, afir-
mou o defensor-geral.   

O mandato de Alberto Bastos encerrará com a DPE/MA em 
62 comarcas e 134 municípios, somando os termos judiciários, o que 
significa uma cobertura superior a 60%, ou seja, quase 5,8 milhões de 
potenciais assistidos. Em junho de 2018, quando ele assumiu, apenas 
84 municípios podiam contar com os serviços da Defensoria. Houve, 
portanto, um crescimento vertiginoso de 75%. E a boa notícia é que 
o novo defensor-geral Gabriel Furtado, candidato apoiado pelo atual 
gestor, começará seu mandato com mais 18 econúcleos assegurados no 
PPA e outro por emenda parlamentar, perfazendo um total de 46 unida-
des no radar da atual gestão.
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Segundo Bastos, os planos de expansão da Defensoria não teriam 

saído do papel se não fosse o apoio recebido pelo governo estadual e 
por parlamentares da bancada estadual e federal, que destinaram re-
cursos à instituição via emendas, fortalecendo a política de acesso a 
direitos no Maranhão. “Aqui fica o meu agradecimento especial aos go-
vernadores Flávio Dino e Carlos Brandão, por ter acreditado no poder 
transformador da Defensoria, bem como aos parlamentares que também 
abraçaram a causa dos que mais precisam, por um Maranhão de mais 
oportunidades”, ressaltou.

A intensa agenda de articulações do gestor garantiu à Defensoria 
17 emendas, que resultaram em um repasse de R$ 5 milhões aos cofres 
da instituição. Nos últimos quatro anos, outro fato inédito. A instituição 
recebeu o montante de quase R$ 14 milhões em convênios, que possibi-
litaram o fortalecimento da atuação em áreas estratégias.

Um dos últimos convênios celebrados pelo defensor-geral foi o 
da Carreta de Direitos, veículo que está sendo adquirido com recursos 
liberados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor total 
de 2,9 milhões. A proposta foi inscrita no chamamento de propostas do 
Fundo de Defesa de Direitos Difusos por Alberto Bastos e concorreu 
com mais de 300 projetos do Brasil inteiro. A expectativa é que até o 
final do próximo mês, a carreta já esteja rodando, para aumentar e qua-
lificar os atendimentos prestados às comunidades, sobretudo do interior 
do estado.

Mesmo com as paralisações do período pandêmico, as ações iti-
nerantes da Defensoria, com o apoio do ônibus-escritório, foram res-
ponsáveis por mais de 3.500 atendimentos, na capital e interior. “Com 
a Carreta dos Direitos, a nossa capacidade será muito maior. Estaremos 
ainda mais próximos da população que necessita de nossos serviços, 
sobretudo nas cidades que ainda não contam com as nossas unidades”, 
destacou Bastos.      

Para dar suporte às inúmeras conquistas, muitos setores da De-
fensoria Pública precisaram ser reestruturados, modernizados e amplia-
dos. O setor de pessoal foi um dos mais impactados. Nos últimos quatro 
anos, a instituição deu posse a 51 defensoras e defensores públicos. De 
servidores públicos, a instituição quase triplicou o número de vagas, 
saltando de 128 para 275, obedecendo ao comando de duas leis aprova-
das pela Assembleia Legislativa. No caso de estagiários, o crescimento 
também foi vertiginoso, passando de 215 para 456.

   Na área de Informática, a Defensoria realizou o maior inves-
timento da história da instituição, com a contratação de empresas para 
o aperfeiçoamento de sistemas de informação utilizados por defensores 
públicos e também por servidores da área administrativa. Implementou 
ainda várias estratégias para garantir melhor aproveitamento do parque 
tecnológico da instituição, que inclui a locação de equipamentos, bem 
como a aquisição de 500 computadores e 200 notebooks.

A busca contínua por segurança e estabilidade na comunicação 
digital foi outro diferencial do trabalho realizado nos últimos anos, que 
resultou na contratação de links de internet, gerando uma economia de 
até 65% em relação ao contrato anterior.

Em se tratando de economicidade, o defensor-geral foi pioneiro 
em várias práticas. Ainda em 2019, a Defensoria tornou-se a primei-
ra instituição pública maranhense a adotar o transporte por aplicativo 
como meio de deslocamento para defensores públicos e servidores da 
instituição, o que gerou uma economia de cerca de 90% ao erário pú-
blico.

E a capacidade de fazer muito mais com menos, empregando tec-
nologia adequada, com foco na sustentabilidade, fez a gestão de Alberto 
Bastos ser reconhecida dentro e fora do estado.  

O gestor, que já havia vencido em 2016 o prêmio Innovare com 
o projeto “Defensores do Saneamento”, passou a acumular novas con-
quistas, tendo como carro-chefe o projeto pioneiro e inovador dos eco-
núcleos, unidades construídas a partir de módulos da construção civil, 
que permitem levar direitos a quem mais precisa na capital e interior do 
estado, e se destacam por ser uma obra mais limpa, rápida e cerca de 
60% mais barata que uma similar em alvenaria.

Por conta da iniciativa, em dezembro de 2020, a DPE/MA ficou 
em segundo lugar no 8º Prêmio de Melhores Práticas de Sustentabilida-

de na Administração Pública promovido pelo Ministério do Meio Am-
biente (MMA). Antes, em setembro, o mesmo projeto dos econúcleos 
foi adotada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 
como modelo para a liberação de recursos via emenda parlamentar. 
“E para nossa satisfação, Defensorias brasileiras, outros órgãos e o go-
verno do Maranhão já estão adotando ou demonstraram interesse na 
replicação dos nossos econúcleos por entenderem as vantagens dessa 
iniciativa”, contou.

Dentre elas, o defensor-geral reiterou que o projeto está permi-
tindo o avanço da instituição com a inauguração de sedes próprias. 
“Nesse quesito, fomos imbatíveis. O nosso projeto do econúcleo não 
sai do papel se não tivermos essa definição, fruto de articulação com 
as Prefeituras, para a cessão do terreno, que passa a integrar a lista de 
imóveis da Defensoria”, explicou Bastos.

Símbolo do atual momento de prosperidade, a nova sede da DPE/
MA, em São Luís, passou por um processo distinto de aquisição, mas 
da mesma forma, tornou-se propriedade da instituição, que completou 
21 anos em 2022. O edifício-sede, que chegará a 12.000 m² com a ex-
pansão, já está em pleno funcionamento no bairro do Renascença II, 
próximo ao Fórum Des. Sarney Costa e de várias outras instituições do 
sistema de Justiça.

O projeto arquitetônico é totalmente acessível a pessoas com de-
ficiência ou com mobilidade reduzida, e foi pensado desde o passeio 
público que dá acesso à nova sede, com cerca de 600 metros, cujo início 
fica na área próxima ao Shopping Tropical. Para facilitar ainda mais o 
deslocamento dos assistidos até a nova sede, foi disponibilizada uma 
van para o transporte entre o Tropical e a Defensoria.

 A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 045/2022, de autoria do Senhor Deputado Adriano.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
045/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                                                         

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Zé Inácio                                                       
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  489/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

046/2022, apresentado pela Senhora Deputada Mical Damasceno, que 
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor  Amarildo Martins 
da Silva, e dá outras providências.
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Registra a justificativa da autora da proposição, Amarildo Mar-

tins da Silva é um dos mais conhecidos e renomados líderes religiosos 
do Estado do Tocantins. Ao longo de 4 décadas de intenso trabalho con-
solidou uma trajetória profissional e ministerial extremamente frutífera. 
Desempenhou diversas funções, como técnico em contabilidade, em-
presário, gestor público, capelão, fundador e dirigente de associação 
beneficente, vereador, deputado federal e secretário estadual, contudo 
foi como pastor que firmou sua maiores realizações e conquistas, con-
sagrando-se como líder da Assembleia de Deus do Ministério Madurei-
ra – a maior igreja evangélica do Tocantins, presente em todos os 139 
municípios!

Pastor Amarildo, como todos o conhecem, chegou ao Tocantins 
como um de seus pioneiros, deixando o conforto e a estabilidade de 
Goiânia-GO para se juntar a levas de migrantes corajosos e batalha-
dores que com muito suor, trabalho e fé contribuíram para consolidar 
Palmas como capital belíssima, planejada, cheia de calor humano e um 
centro de excelência e valores cristãos para o Tocantins e todo Brasil!

No Maranhão tem realizado relevantes serviços de ordem espiri-
tual e social, abrindo fundando igrejas e ajudando pessoas, motivo pelo 
qual é merecedor dos mais calorosos aplausos, respeito e carinho por 
parte desta Casa Legislativa e do povo maranhense. Essa justificativa 
por si só atende a pertinência da matéria.

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

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

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

[...]

h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-
nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada 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 con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 046/2022, de autoria da Senhora Deputada Mical 
Damasceno.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
046/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                                               

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Zé Inácio                                                       
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 490 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 218/2022, de autoria do Senhor De-
putado Ciro Neto, que  dispõe sobre o direito de o cliente/consumidor 
ser atendido em quaisquer dos pontos ou meios disponibilizados pelos 
estabelecimentos que atuam no Estado do Maranhão nas relações de 
consumo, na forma que especifica.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, determina que os esta-
belecimentos que atuam no Estado do Maranhão nas relações de con-
sumo, em quaisquer dos seus pontos ou meios de atendimento, deverão 
fornecer todas as informações, bem como providenciar todas as deman-
das relacionadas aos produtos ou serviços que comercializam, sendo 
vedado o direcionamento dos clientes/consumidores para outro ponto 
ou meio de atendimento do próprio estabelecimento.

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for o 
caso (§1º, art. 24 da CF/88).

A Suprema Corte já decidiu que:
A competência do Estado para instituir regras de efetiva pro-

teção aos consumidores nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c o § 2º (...). 
Cumpre ao Estado legislar concorrentemente, de forma específica, 
adaptando as normas gerais de “produção e consumo” e de “res-
ponsabilidade por dano ao (...) consumidor” expedidas pela União 
às peculiaridades e circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação 
impugnada, pretendendo dar concreção e efetividade aos ditames da 
legislação federal correlativa, em tema de comercialização de com-
bustíveis.(ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 16-4-2009, 
P, DJE de 7-8-2009.)

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema, 
estampado na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor).

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, no art. 39, II, 
do CDC, estabelece que será vedado ao fornecedor de produtos ou ser-
viços, dentre outras práticas abusivas: “recusar atendimento às deman-
das dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de 
estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes”. 

Em relação às multas e punições, estas decorrem naturalmente 
do poder de polícia estatal, estando dentro da razoabilidade e propor-
cionalidade haja vista que devem possuir conteúdo didático para coibir 
a reincidência do comportamento reprovável, bem como possibilitar a 
prevenção de novas práticas consumeristas lesivas.

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

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

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

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de 
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estri-
tamente necessárias ao atendimento do interesse público; [...]

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

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ou material ao Pro-
jeto de Lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou in-
fraconstitucionais, sendo perfeitamente compatível com o ordenamento 
jurídico pátrio, uma vez que amplia e efetiva a proteção ao direito do 
consumidor.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, so-
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mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 218/2022, 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 218/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

 Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Zé Inácio                                                       
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 518 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa o Projeto de Lei nº 336/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Márcio Honaiser, que Garante assento prefe-
rencial ao paciente renal em tratamento de hemodiálise na rede de 
transporte público estadual no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, o paciente renal em 
tratamento de hemodiálise fica assegurado assento preferencial na rede 
de transporte público estadual, no âmbito do Estado do Maranhão, in-
cluindo ônibus, ferry boat e demais veículos que integrem a rede.

Ressalte-se, por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.055, de 02 de julho de 
2019, que Institui o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças Crônicas 
no Estado do Maranhão. Portanto, a mencionada Lei já contempla os 
objetivos da propositura de Lei, sob exame.

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 vota-
ção 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 336/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária  nº 11.055, de 02 de julho de 2019, o qual 
possui o mesmo sentido.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 336/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Zé Inácio                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 519 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 033/2022, 
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe so-
bre a juntada de documentos por advogados no processo administra-
tivo no âmbito da Administração Pública Estadual Direta e Indireta.”

  O Projeto de Lei sob exame, em seus termos, dispõe sobre a 
juntada de documentos por advogados no processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Estadual Direta e Indireta.

  Prevê ainda a propositura de Lei, que a autenticação de docu-
mentos exigidos em cópia no processo administrativo poderá ser feita 
pelo advogado constituído, declarando que confere com o original.

É necessário destacar que já existe a Lei Federal nº 13.726/2018 
que Racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o 
Selo de Desburocratização e Simplificação sendo aplicável para todos 
os entes federados e já estabelece que a autenticação é dispensada, 
cabendo ao agente administrativo atestar a autenticidade realizando a 
comparação com o original. Vejamos:

“Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é 
dispensada a exigência de:

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, 
confrontando a assinatura com aquela constante do documento de iden-
tidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento 
diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente 
administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, 
atestar a autenticidade;

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser 
substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo;

IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser subs-
tituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida 
por conselho regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, 
certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou 
identidade funcional expedida por órgão público;

V - apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para 
registrar candidatura;

VI - apresentação de autorização com firma reconhecida para via-
gem de menor se os pais estiverem presentes no embarque.

§ 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver 
sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

§ 2º Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for 
possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento 
comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados 
mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de 
declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais 
aplicáveis.

§ 3º Os órgãos e entidades integrantes de Poder da União, de 
Estado, do Distrito Federal ou de Município não poderão exigir do 
cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro 
órgão ou entidade do mesmo Poder, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I - certidão de antecedentes criminais;
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II - informações sobre pessoa jurídica;
III - outras expressamente previstas em lei.”1

Então, a Lei não abre essa oportunidade ao Advogado, deixando 
unicamente a fé pública ao servidor público.

Logo, o presente Projeto de Lei não acrescenta em nada, no orde-
namento jurídico, portanto, a Disciplina Federal já é bastante abrangen-
te a ponto de excluir do Legislador Estadual margem política para editar 
atos dessa natureza e com esse conteúdo.

Ademais, no caso concreto, o presente Projeto de Lei pretende 
criar determinações em processos administrativos do Poder Executivo, 
ferindo, portanto, a arquitrave constitucional da separação dos poderes.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa (art. 43, inciso III e art. 64, inciso V, ambos da CE/89) e em 
consequência o Princípio da Separação de Poderes (parágrafo único, do 
art. 6º, da CE/89), padecendo de inconstitucionalidade formal. 

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

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

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 033/2022, por possuir vício 
formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 033/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 521 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 

611/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
Dispõe sobre a inclusão de doadores regulares de sangue e medula ós-
sea no grupo de risco ou grupo prioritário, para receberem gratuitamen-
te vacinas oferecidas no Estado do Maranhão.

Nas razões do veto, sustentou o Chefe do Executivo Estadual, 
que a proposta legislativa, em linhas gerais, pretende incluir na lista 
do grupo prioritário ou do grupo de risco, para recebimento gratuito 
de vacinas e imunização obrigatórias na rede de saúde do Estado do 
Maranhão, doadores regulares de sangue e medula óssea.

1  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/
lei/L13726.htm

Não obstante, o relevante propósito do Projeto de Lei nº 
611/2019, necessária é a oposição de veto integral a presente medida, 
pelas razões a seguir delineada.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 
razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que é 
possível à instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados 
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles. 

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo 
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusiva-
mente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado 
ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Adminis-
tração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusi-
va competência administrativa do Poder Executivo. 

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de 
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o 
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da 
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão 
de políticas públicas, em especial das atinentes ao direito à saúde.

 
O art. 43, incisos III e IV, da Constituição Estadual prevê como 

de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham 
sobre organização administrativa e sobre atribuições das Secretarias 
de Estado ou órgãos equivalentes, nos seguintes termos:

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

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

do ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual”. 

[grifo nosso] 
O Projeto de Lei nº 611/2019 estabelece que a inclusão deste 

grupo especifico para recebimento da vacinação, embora a intenção do 
legislador seja a de estimular a doação de sangue e de medula óssea no 
Maranhão, desconsidera que, sob égide do                Art. 197 da Carta 
Magna e da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, compete ao Estado 
dispor sobre a execução e controle das politicas publicas de saúde, 
inclusive aquelas voltadas  à vacinações.

 Destarte, o Projeto de Lei em epígrafe terminou por disciplinar 
matérias afetas à própria gestão de políticas públicas, avançando de-
masiadamente em matérias sujeitas à exclusiva competência adminis-
trativa do Poder Executivo (postulado da reserva da administração), 
usurpando competência constitucionalmente atribuída ao Chefe do 
Poder Executivo.

Como se vê, a proposta legislativa em comento avançou dema-
siadamente em matérias sujeitas à exclusiva competência administrati-
va do Poder Executivo (postulado da reserva da administração).

Ademais, conforme previsão do art. 196, da Constituição Fede-
ral, competirá ao Poder Público assegurar a todos, indistintamente, o 
acesso universal e igualitário às sanções e serviços para a promoção, a 
proteção e a recuperação do direito fundamental à saúde. Tratando-se 
de matéria cuja competência é concorrente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal (art.24, XII da CF/88).

Em vista disso, segundo o disposto no art. 6º da norma legal re-
tromencionada, a adoção de medidas complementares pelos governos 
estaduais, voltadas ao cumprimento das vacinações, obrigatórias por 
parte da população , deverá ser precedida de audiência prévia reali-
zada junto ao Ministério da Saúde, uma vez que essas passarão a ser 
observadas pelas entidades federais, estaduais e municipais, públicas e 
privadas, no âmbito do território do respectivo Estado. 

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

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de 
Lei aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como 
fundamento a inconstitucionalidade da lei ou a carência do interesse 
público, podendo ser total ou parcial. No caso em análise o Veto foi 
integral.

Isto posto, tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes 
( art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, da Constituição da República) 
e considerando que o legislador infraconstitucional não pode interferir 
na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os campos 
de intersecção entre os Poderes estatais, oponho Veto Total aposto ao 
Projeto de Lei nº 611/2019, em face da existência de vicio de inconsti-
tucionalidade formal e material. Portanto, as razões do veto governa-
mental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total aposto ao Projeto de Lei nº 611/2019, em face da existência de 
vicio de inconstitucionalidade formal e material. 

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao 
Projeto de Lei nº 611/2019, nos termos do voto do Relator, contra o 
voto do Senhor Deputado Wellington do Curso.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                                                                                 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                Vota contra:
Deputado Ciro Neto                         Deputado Wellington do Curso

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 522 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 309/2022, de autoria do Senhor 
Deputado Edivaldo Holanda, que Dispõe sobre a instituição de cursos 
gratuitos destinados às gestantes, acerca dos cuidados e atendimentos 
emergenciais às crianças de zero a seis anos, no Estado do Maranhão, e 
dá outras providências.

O Projeto de Lei, em análise, em seus termos, estabelece que os 
cursos deverão ser ministrados em hospitais e postos de saúde da 
rede pública estadual, durante o período do pré-natal, por equipes 
interdisciplinares das áreas de Medicina, Nutrição, Enfermagem, 
Psicologia e Serviço Social, sendo esses profissionais, integrantes do 
quadro de servidores públicos do Estado do Maranhão.

Prevê ainda, a propositura, que a Secretaria Estadual da Saúde, 
ficará encarregada de promover todos os atos necessários para a 
implantação, criação de conteúdo e disponibilização dos cursos que 
serão ofertados.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da pro-
posição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos:

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa previsto no art. 43, incisos III e V, da Constituição Estadual, 
vez que se verifica a competência privativa do Governador do Estado 
quanto à iniciativa de Leis que disponham sobre organização adminis-
trativa, bem como criação, estruturação e atribuição das Secretarias 
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da Administração 

Pública Estadual. 
 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para 

deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governa-
dor do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

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

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

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

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

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

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

Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: 
II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previs-

tos nesta Constituição; [...] 
V – dispor sobre a organização e o funcionamento da admi-

nistração do Estado na forma da lei; [...]”

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições a órgãos pú-
blicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

pela rejeição do Projeto de Lei, em comento, em face de sua incons-
titucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 309/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 523 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 341/2022, de autoria do 

Senhor Deputado   Neto Evangelista, que Institui o “Dia de Doar”, no 
Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído o “Dia de 
Doar”, a ser comemorado, anualmente, na terça-feira subsequente ao 
Dia Nacional de Ação de Graças.

As atividades alusivas ao “Dia de Doar” terão os seguintes obje-
tivos: promover a cultura de doação para fins de filantropia no Estado; 
mobilizar indivíduos, empresas, instituições e governo por uma cidade 
mais generosa, voluntária e solidária, em especial para com as organi-
zações da sociedade civil sem fins-lucrativos; incentivar a promoção de 
atividades relacionadas ao Dia de Doar nos órgãos públicos; divulgar as 
ações do Dia de Doar nos canais oficiais de imprensa e meios eletrôni-
cos do Estado.

Consta na Justificativa do autor, que o “Dia de Doar” é uma 
campanha mundial, realizada anualmente, que tem por objetivo 
promover e estimular a cultura da doação. O movimento visa despertar 
nossa sociedade para a importância da solidariedade e generosidade 
no nosso país, principalmente no que se refere as organizações da 
sociedade civil, muitas delas necessitando de apoio para continuar 
atuando no interesse público.

Conhecido como “GivingTuesday, o “Dia de Doar” foi criado 
pela Organização 92Y, na cidade de Nova Iorque - Estados Unidos da 
América e significa “Terça-feira da Doação”, contrapondo-se a apo-
logia ao consumo de ações como a “BlackFryday” ou a “CyberMon-
day”. A data escolhida para a comemoração é móvel, uma vez que se 
estabeleceu a terça-feira subsequente ao feriado do “Thanksgiving 
Day”, ou Dia de Ação de Graças, comemorado no mês de novembro.

No Brasil, assim como já ocorre em outros países, vem celebran-
do o “Dia de Doar” concomitantemente com os Estados Unidos, uma 
vez que o Dia Nacional de Ação de                  Graças - instituído pela 
Lei Federal nº 781, de 17 de agosto de 1949 e modificada pela Lei Fe-
deral nº 5.110, de 22 de setembro de 1966, reproduz a data do feriado 
norte-americano e a sua comemoração na quarta quinta-feira do mês 
de novembro. 

Oportuna e ideal a data escolhida para esta notável campanha, 
já que o Dia de Ação de Graças simboliza a gratidão e o reconhecimen-
to pelas bênçãos e pelos bons acontecimentos e, nada poderia tornar 

mais efetivo o agradecimento, do que o gesto de doar ao próximo, bene-
ficiar o mais necessitado, de dividir, compartilhar, como bem esclarece 
o autor da propositura.

 Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

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

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

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

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

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

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 341/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                            
                                                                       
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor:                                                             Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Zé Inácio                                                       
Deputado Ciro Neto                                                      
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 524 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 355/2022, de autoria da 

Senhora Helena Duailibe, que institui o Dia Estadual do Tradutor e 
Intérprete de Libras no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

 Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica instituído no Ca-
lendário Oficial do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual do Tradutor 
e Intérprete de Libras”, a ser comemorado, anualmente, no dia 26 de 
julho.

Justifica a autora da presente proposição de Lei, que a medida 
visa instituir o Dia Estadual do Tradutor e Intérprete de Libras, com a 
finalidade de divulgar o trabalho desses profissionais e a importância 
deste canal de comunicação entre surdos e ouvintes.

A comunicação é um fator fundamental para o ser humano e Li-
bras é uma ferramenta que possibilita a interação dos surdos.

Os intérpretes de língua de sinais surgiram devido a necessidade 
da comunidade surda de possuir um profissional que auxiliasse no pro-
cesso de comunicação com as pessoas ouvintes.

Inicialmente, a atuação era informal, ou seja, pais ou membros 
da família das pessoas surdas faziam essa função. Entretanto, para que 
isso ocorresse de modo formal foi necessário que a Língua Brasileira 
de Sinais fosse oficializada.

Atualmente há leis em vigor que regulamentam a profissão e 
determinam a formação desse profissional. A profissão de Tradutor e 
Intérprete de Libras foi reconhecida no dia 1° de setembro de 2010, 
pela Lei n° 12.319, e com o intuito de valorizar esses profissionais de 
extrema importância para a sociedade.

Existem mais de 300 variantes da linguagem de sinais no mundo. 
Elas são responsáveis por boa parte da comunicação de surdos, que 
totalizam 466 milhões de pessoas. Apesar da variedade de línguas de 
sinais, ainda existe uma necessidade muito grande de divulgá-las para 
promover a inclusão e melhorar a acessibilidade para esse público, 
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 im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

   Nota-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

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

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

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

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

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

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 355/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 526 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 321/2022, de autoria da 

Senhora Deputada Detinha, que “Eleva a ‘Dança Portuguesa à con-
dição de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial e Cultural do 
Estado do Maranhão e dá outras providências”.

Registra a justificativa da autora, que o presente Projeto de Lei 
tem o condão de tornar patrimônio cultural de natureza imaterial essa 
rica herança lusitana chamada “Dança Portuguesa”. A dança é, na 
verdade, uma antiga forma de fazer arte. Essa arte expressada através 
da “Dança Portuguesa”, no Maranhão, ganhou um forte envolvimento 
nas comunidades, tanto é que, faz parte de uma das atrações durante 
a realização dos Festejos Juninos. As apresentações são enumeras nos 
mais diversos arraiais espalhados pelos bairros das cidades, ruas, pá-
tios de igreja e demais pontos espalhados na grande Ilha de São Luís e 
em todas as demais regiões, inclusive na Baixada Maranhense.

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é cons-
tituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo Godoy2, 
correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual e 
material, independentemente de sua origem, época ou aspecto for-
mal, bem como natureza, que propiciem o conhecimento e a cons-
ciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação 
diz respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens cul-
turais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais 
como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo tam-
bém o chamado patrimônio cultural intangível ou imaterial, constituído 
por elementos, tais como as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, 

2  GODOY, Maria do Carmo. Patrimônio cultural: continua-
ção e subsídios para uma política. Belo Horizonte: 1985.
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as festas e manifestações populares, etc., que passaram a receber ex-
pressamente a tutela de nosso ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto 
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espa-

ços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagís-

tico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, 
e de outras formas de acautelamento e preservação.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas, as 
representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os ins-
trumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a comunida-
des, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem como 
parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a ge-
ração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função 
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o 
que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito 
à diversidade cultural e à criatividade humana. 

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na con-
servação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à 
manutenção e à difusão das práticas culturais. 

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa 
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, esta-
belece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros 
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisa-
gens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

 O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e 
ao Distrito   Federal competência concorrente para legislar sobre prote-
ção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

 Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro 
por meio de Lei, esclarecemos que a Jurisprudência é ainda incipiente. 
Vale ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tomba-
mento, que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de Lei.

Posta assim a questão, concluímos pela juridicidade, constitucio-
nalidade e legalidade do presente Projeto de Lei. 

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 

321/2022, por encontrar-se em conformidade com as regras constitu-
cionais.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 321/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

06 de setembro de 2022.                                                                                                                                                                                                     
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Zé Inácio                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 527 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 322/2022, de autoria da 

Senhora Deputada Detinha, que Institui a Campanha “Com o Coração 
de Mulher”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providên-
cias.

A Campanha de que trata o presente Projeto de Lei, tem por fi-
nalidade orientar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e prevenção 
de doenças cardiovasculares, no âmbito do Estado do Maranhão, e será 
realizada, anualmente, no mês de maio, coincidindo com o Dia Na-
cional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, 
celebrado em 14 de maio.  

Consta na justificativa da autora, que o presente Projeto de Lei 
tem o condão de instituir uma política de prevenção de doenças car-
diovasculares em mulheres, considerando que entre as doenças crôni-
cas não transmissíveis, as do aparelho circulatório ainda se constitui a 
principal causa de morte no mundo. O Brasil apresenta uma das mais 
altas taxas de mortalidade da América do Sul. As doenças cardiovascu-
lares em mulheres já ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e 
de útero. Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, as doenças 
cardiovasculares respondem por um terço das mortes de mulheres no 
mundo, com 8,5 milhões de óbitos/ano, ou seja, mais de 23 mil mulhe-
res/dia. Muito embora esse tipo de doença acometa homens e mulheres 
em todas as suas faixas etárias, ela representa mais que o dobro das 
mortes por todas as neoplasias associadas. Essa Justificativa por si só 
atende a pertinência da matéria.

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

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

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

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

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

nº 322/2022, por não vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade ou ile-
galidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 322/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

Vota a favor:                                                             Vota contra:
Deputado Zé Inácio                                                       
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 530 /2022 

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 317/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Márcio Honaiser, que  “Determina a substituição 
de sirenes sonoras nos estabelecimentos de ensino públicos e privados 
do Estado do Maranhão, para não gerar incômodos sensoriais aos alu-
nos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sucede que tramita nesta Comissão Técnica Permanente, o Pro-
jeto de Lei nº 240/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellington do 
Curso, que “Dispõe sobre a substituição de sirenes e campainhas por 
alertas musicais adequados nas escolas da rede pública e privada no 
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências,  tratando de 
assunto idêntico à proposição em análise.

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 As-
sembleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de maté-
rias idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas 
a mais antiga, desde que possível o exame em conjunto. 

Ademais, nos termos do artigo 141, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que 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 distri-
buição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Assembleia, 
mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. [grifo meu]”

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

Portanto, de acordo com exposto, o Projeto de Lei nº 317/2022, 
deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 240/2022.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 317/2022 ao PL 

nº 240/2022, consoante dispõe os arts. 170 e 141, ambos do Regi-
mento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

É o voto.

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

votam pela anexação do PL nº 317/2022 ao PL nº 240/2022, nos ter-
mos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa

Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Zé Inácio                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 531 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 320/2022, de autoria do Senhor Deputado Márcio Honai-
ser, que Garante aos candidatos inscritos no Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) e nos Vestibulares de Universidades públi-
cas a gratuidade da prestação do serviço de Transporte Coletivo 
Intermunicipal Rodoviário, no âmbito do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, assegura aos candidatos inscritos 
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos vestibulares de 
Universidades públicas do Estado do Maranhão, o direito à prestação 
gratuita do serviço de transporte coletivo intermunicipal rodoviário.

Além disso, determina que o direito de que trata a propositura, 
deverá ser amplamente divulgado nos serviços de transporte coleti-
vo, bem como a divulgação nos canais oficiais de comunicação que 
a Administração Pública Estadual possuir.

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

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

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

(...)
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
(...)
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-

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

Com efeito, “Taxa e preço público diferem quanto à compul-
soriedade de seu pagamento. A taxa é cobrada em razão de uma 
obrigação legal enquanto o preço público é de pagamento facul-
tativo por quem pretende se beneficiar de um serviço prestado. 
(RE 556.854, rel. min. Cármen Lúcia, j. 30-6-2011, P, DJE de 11-10-
2011.).” 

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário):

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas 
conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, 
leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e su-
perior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, 
sem sua prévia anuência. [...]

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe do 
executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias bené-
ficas, uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das isenções, 
anistias, remissões, subsídios etc., que envolva, tal matéria.

Além disso, não podemos olvidar que a isenção de tarifas de con-
cessão e permissão de determinado serviço público, poderá ocasionar 
o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, por consequência, 
o comprometendo da manutenção do próprio sistema de prestação da 
atividade.

A Proposição ao estabelecer gratuidade interfere diretamente na 
política tarifária, elemento indispensável para o equilíbrio econômi-
co-financeiro dos contratos de concessão e permissão de serviços pú-
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blicos (art. 175, III, da CF/88).

Nesse sentido, o STF proferiu a seguinte decisão na ADI nº 
3.345/DF:

 [...] O sistema federativo instituído pela CF de 1988 torna inequí-
voco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para 
a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e 
energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, b, e 22, IV). A Lei 3.449/2004 
do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica 
“pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV 
a cabo e telefonia no Distrito Federal” (art. 1º, caput), incorreu em 
inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida 
a fixação da “política tarifária” no âmbito de poderes inerentes à 
titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, 
parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para 
a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema 
de prestação da atividade. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o 
diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros 
para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja 
interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida 
regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, desca-
bendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do 
usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, 
além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, 
I), encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários” prevista 
no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição.(ADI 3.343, rel. p/ o ac. 
min. Luiz Fux, j. 1º-9-2011, P, DJE de 22-11-2011.)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que en-
volve matéria orçamentária e equilíbrio financeiro-econômico dos con-
tratos de concessão e permissão de serviços públicos (art. 175, III, da 
CF/88), viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria 
de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela rejeição do Projeto de Lei 

nº 320/2022, por estar eivado de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 320/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                                                                                           

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Zé Inácio                                                       
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 532 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e lega-

lidade do Veto Total ao Projeto de Lei nº 148/2019, de autoria do Se-
nhor Deputado Wellington do Curso, que garante aos consumidores 
o direito de livre escolha da oficina ao acionar sua seguradora em caso 
de sinistro e dá outras providências.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à constitu-
cionalidade, a juridicidade e a legalidade do Veto Total do Executivo ao 
Projeto de Lei apresentado, nos âmbitos formal e material. 

De acordo com o art. 47, da Constituição Estadual, o Projeto de 

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

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de 
Lei aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como 
fundamento a inconstitucionalidade da lei ou a carência do interesse 
público, podendo ser total ou parcial. 

Nas razões do veto, sustentou o Chefe do Executivo Estadual, 
que a proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade asse-
gurar, aos consumidores que adquirirem qualquer tipo de seguro para 
veículo automotor, o direito de livre escolha das oficinas mecânicas e 
reparadoras, sempre que for necessário acionar o seguro para fins de 
cobertura de danos ao veículo segurado ou a veículos de terceiros.

Nos termos do art. 1°, §§ 1° e 2°, do Projeto de Lei nº 148/2019, 
o direito de escolha se estende ao terceiro envolvido no sinistro, ga-
rantindo, inclusive, que não havendo consenso entre o terceiro e o se-
gurado, seja respeitada, pela seguradora, a escolha de cada um dos 
envolvidos para o reparo dos veículos em locais diversos.

Além disso, a proposta legislativa (art. 1°, § 3°) dispõe que o 
direito de escolha envolve qualquer tipo de oficina de automóveis, seja 
mecânica, de lanternagem, de pintura, de recuperação e limpeza de in-
terior ou outras similares, desde que seja apresentado orçamento com-
patível com os preços médios praticados pelas empresas congêneres 
autorizadas pelo fabricante do veículo sinistrado.

Em que pese a intenção do Legislador, há de ser negada sanção 
ao Projeto de Lei nº 148/2019 pelas razões a seguir delineadas.

Ao dispor sobre quais prestadores de serviços poderão atender 
o segurado (à revelia de prévia análise, pela seguradora, quanto à 
qualidade do serviço e preços praticados), bem como sobre o rol de 
serviços inclusos no contrato de seguro e sobre condições e forma de 
execução das operações, a proposta legislativa acaba por interferir no 
arcabouço normativo que disciplina as políticas de seguros, usurpando 
a competência legislativa privativa da União, insculpida no art. 22, 
VII, da Constituição Federal.

Não obstante, a Constituição da República de 1988 traz em seu 
bojo rol de matérias em que cada um dos entes pode, privativamente, 
legislar.

No caso em tela, o Projeto de Lei pretende, sob o fundamento de 
proteção ao consumidor, regulamentar o setor de seguros.

Outrossim, a CRFB/1988 estabelece que somente a União possui 
competência legislativa para disciplinar sobre seguros (art. 22, I e VII). 

Nessas circunstâncias, considerando precedente específico do 
Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante, forçoso reconhecer a 
necessidade de veto integral ao Projeto de Lei n° 148/2019 haja vista a 
violação ao art. 22, inciso VII, da Constituição Federal, e consequente 
vício de inconstitucionalidade formal.

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste 
razão ao Governador, em vetar a Propositura de Lei, por padecer de ví-
cio de inconstitucionalidade. Portanto, as razões do veto governamental 
são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO 

TOTAL  aposto ao Projeto de Lei nº 148/2019, uma vez que o Projeto 
de Lei apresenta vício de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela REJEIÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto 
de Lei nº 148/2019, contra o voto do Relator, o Senhor Deputado Zé 
Inácio.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 
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em 06 de setembro de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa (voto contra)
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                Vota contra:
_______________________          Deputado Wellington do Curso
_______________________        Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 533 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 367/2019, 

de autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que “Institui o Es-
tatuto da Inclusão Social e Econômica das Pessoas com Deficiência do 
Estado do Maranhão e dá outras providências.”  

A presente proposta em linhas gerais, visa instituir o Estatuto 
da Inclusão Social e Econômica das Pessoas com Deficiência do Es-
tado do Maranhão, o qual objetiva estabelecer diretrizes e critérios 
básicos para assegurar a proteção e promover a inclusão social das 
pessoas com deficiência no território estadual, bem como fortalecer a 
legislação maranhense no que tange à garantia do exercício pleno e 
em condições de igualdade dos direitos fundamentais das pessoas com 
deficiência.

Nas razões do veto, esclarece o Excelentíssimo Governador do 
Estado que vetou parcialmente a proposição supramencionada da se-
guinte forma: inciso I do art. 7º; parágrafos únicos dos arts. 10, 21, 44, 
73 e 133; arts. 26, 36, 49, 70, 77,109,123,131,138,139,140, 148, 160; § 
2º do art. 50; alínea ‘a’, do inciso I, do art. 55, inciso X, do §1º, do art. 
66; inciso VI, do art. 68; incisos II e III e §2º do art. 81 e inciso III do 
art. 170, todos por inconstitucionalidade.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou a matéria em epí-
grafe anteriormente e concluiu, por maioria de votos, pela rejeição do 
presente veto total à proposição de Lei                 nº 326/2021, não 
adotando, portanto, o voto da lavra do Senhor Deputado Adelmo Soa-
res, então Relator da matéria. Dando prosseguimento à tramitação da 
matéria, compete-nos agora, elaborar o competente parecer, nos termos 
do inciso X, do artigo 52, do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Designado para redigir o voto vencedor, manifestamo-nos pela 
rejeição do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 367/2019, de au-
toria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que “Institui o Esta-
tuto da Inclusão Social e Econômica das Pessoas com Deficiência do 
Estado do Maranhão e dá outras providências”, conforme rejeitado, 
por maioria, na Reunião desta Douta Comissão, realizada no dia 30 de 
novembro de 2021, nesta Casa Legislativa, em que pese os propósitos 
do Relator da matéria designada anteriormente, o que discordamos das 
razões do Veto Governamental.

No meu entendimento, não há obstáculo para que a proposição 
legislativa adentre ao ordenamento jurídico pátrio, nos termos em que 
foi aprovado por esta Casa Legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se pela REJEIÇÃO do Veto Parcial aposto 

ao Projeto de Lei  nº 367/2019, de autoria da Senhora Deputada 
Andreia Rezende, que “Institui o Estatuto da Inclusão Social e Eco-
nômica das Pessoas com Deficiência do Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

É o voto.

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

nia votam pela REJEIÇÃO do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 
367/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                                                                                                

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor:                                                              Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                    
Deputado Zé Inácio                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 543 /2022
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 392, de 17 de agosto 
de 2022, que Dispõe sobre pagamento integral e parcelamento de 
débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a Transmissão “Cau-
sa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD e ao 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A presente Medida Provisória institui, os Programas de Paga-
mento e Parcelamento do Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” 
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD e do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, entre 15 de agosto e 15 
de setembro de 2022, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda 
– SEFAZ, observadas as condições e os limites estabelecidos nesta Me-
dida Provisória, a saber: os débitos fiscais relacionados ao ITCD cujos 
fatos geradores ocorreram até 31 de dezembro de 2021, constituídos ou 
não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, poderão ser 
pagos da seguinte forma: com 100% (cem por cento) de redução dos 
juros e das multas punitivas e moratórias, para pagamento à vista; com 
60% (sessenta por cento) de redução dos juros e das multas punitivas 
e moratórias, para pagamento em até 12 (doze) parcelas. O parcela-
mento terá valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por parcela. 
Excepcionalmente, os débitos de ITCD, do exercício corrente, poderão 
ser pagos:  à vista, com 100% (cem por cento) de redução dos juros e 
das multas punitivas e moratórias; parceladamente, com os acréscimos 
moratórios estabelecidos legalmente, em até 36 (trinta e seis) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas.

A adesão ao pagamento integral e parcelamento com anistia de 
multa e juros, ocorrerá mediante a emissão do Documento de Arreca-
dação de Receitas Estaduais - DARE, via internet, no portal da SEFAZ, 
ou nas suas Unidades de Atendimento.

Quanto ao Parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores – IPVA, os débitos fiscais cujos fatos geradores 
ocorreram até 31 de dezembro de 2021, constituídos ou não, inscritos 
ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos da seguin-
te forma: com 100% (cem por cento) de redução dos juros e das multas 
punitivas e moratórias, para pagamento à vista; com 60% (sessenta 
por cento) de redução dos juros e das multas punitivas e moratórias, 
para pagamento em até 12 (doze) parcelas, observado: para motocicle-
tas e similares: o valor mínimo de R$ 30,00 (trinta reais) por parcela; 
para os demais veículos automotores: o valor mínimo de R$ 100,00 
(cem reais) por parcela. Para os veículos usados, os débitos de IPVA 
do exercício corrente, poderão ser pagos: à vista, com 100% (cem por 
cento) de redução dos juros e das multas punitivas e moratórias; em 
até 05 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com os acréscimos 
moratórios estabelecidos legalmente, desde que o vencimento da última 
parcela não ultrapasse 30 de dezembro de 2022.

A adesão ocorrerá mediante a emissão do Documento de Arreca-
dação de Receitas Estaduais - DARE, via internet, no portal da SEFAZ, 
ou nas suas unidades de atendimento.

Ademais, a proposta, ao tempo em que se consubstancia em 
instrumento para que os devedores regularizem sua situação perante o 
Estado do Maranhão, viabiliza recuperação amigável dos valores dos 
quais este ente político é credor, sendo essa, pois, a importância da pro-
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positura, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 42, § 1º e seguintes da Constituição Estadual.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)

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

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 
carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 
créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

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

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

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

stados-

Também se faz necessário dizer que a competência para defla-
grar o processo legislativo em matéria sobre servidor público, fixação 
e alteração do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar é privativa do 
Governador do Estado, consoante o art. 43, da CE/89:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contudo, ao tempo em que se consubstancia em instrumento 
para que os devedores regularizem sua situação perante o Estado do 
Maranhão, viabiliza a recuperação amigável dos valores dos quais este 
ente político é credor, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

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

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

Portanto, a urgência desta Medida, deriva da necessidade de se 
estabelecer, ante ao cenário nacional de recessão econômica, meca-
nismo de gerenciamento da inadimplência.

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

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

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

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

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

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

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

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

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 392, de 17 agosto de 

2022, enviada pela Mensagem nº 058/2022, demonstra a natureza 
relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção ime-
diata da providência contida na proposição, uma vez que a medida do 
governo possui por escopo permitir que os contribuintes regularizem 
sua situação perante a Fazenda Pública Estadual, por meio de parcela-
mento de créditos tributários, anistia de multa e juros relacionados ao 
Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos - ITCD e ao Imposto sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores - IPVA, em virtude da crise econômica causada pela 
pandemia de COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2).

Quanto ao mérito deve ser ponderado que as providências con-
tidas no texto da Medida Provisória nº 392, de 17 agosto de 2022, 
enviada pela Mensagem nº 058/2022, visa instituir os programas de 
pagamento e parcelamento de débitos relativos ao Imposto sobre a 

Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - 
ITCD e ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotores (IPVA), 
que vigorarão entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro de 2022, da-
das as dificuldades encontradas após a instauração do surto pandêmico 
do COVID-19 e o cenário de recessão econômica instaurado no País.

De acordo com o exposto na Mensagem nº 058/2022, o parcela-
mento será realizado da seguinte forma:

“[...]
No que tange aos débitos fiscais relacionados ao ITCD cujos fa-

tos geradores ocorreram até 31 de dezembro de 2021, constituídos ou 
não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, poderão ser 
pagos: a) com 100% de redução dos juros e das multas punitivas e 
moratórias, para pagamento à vista; ou b) com 60% de redução dos 
juros e das multas punitivas e moratórias, para pagamento em até 12 
(doze) parcelas.

Relativamente aos débitos de ITCD do exercício corrente, é pre-
visto que estes poderão ser pagos integralmente, sem juros e multa, ou 
em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com os 
acréscimos moratórios legalmente estabelecidos.

Por outro, no que diz respeito aos débitos relativos ao IPVA cujos 
fatos geradores ocorreram até 31 de dezembro de 2021, constituídos 
ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, poderão 
ser pagos: a)  com 100% de redução dos juros e das multas punitivas e 
moratórias, para pagamento à vista; b) com 60% de redução dos juros 
e das multas punitivas e moratórias, para pagamento em até 12 (doze) 
parcelas.

Relativamente aos veículos usados, os débitos de IPVA do exercí-
cio corrente poderão ser pagos integralmente, sem juros e multa, ou em 
até 05 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com os acréscimos 
moratórios estabelecidos legalmente, desde que o vencimento da última 
parcela não ultrapasse 30 de dezembro de 2022. [...]”

Nesse contexto, conforme o art. 150, I, da Constituição Federal é 
vedada exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

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

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

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

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

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

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

sória nº. 392/2022, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
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votam pela aprovação da Medida Provisória nº 392/2022, nos termos 
do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 06 de setembro de 2022.   

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 544 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

050/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que Con-
cede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Felix Alberto Gomes Lima.

Registra a Justificativa do autor da propositura, que o homena-
geado o Senhor Felix Alberto Gomes Lima, é formado em jornalismo 
pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduado- em comunica-
ção organizacional também pela UFMA e atualmente cursa Doutorado 
em relações Internacionais pela Universidade autônoma de Lisboa, em 
Portugal.  Foi Assessor de Comunicação Social do Instinto projeto Ro-
don e Redator da Rádio São Luís. É autor de várias músicas interpre-
tadas e gravadas por artistas maranhenses, como Betto Pereira, Zeca 
Baleiro, César Nascimento entre outros.

 A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

    Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a 
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositi-
vos legais acima citados.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 050/2022, de autoria do Senhor Deputado Othelino 
Neto.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
050/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 545 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

049/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Wendell Lages, que visa 
conceder a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor 
João Marcelo Gomes da Silva.

Esclarece o autor da propositura de Lei, em epigrafe, que João 
Marcello Gomes Silva, nascido dia 07 de novembro de 1999 no mu-
nicípio de Pindaré-Mirim MA, filho biológico de Claudia Gomes Sil-
va e Marcelo Meireles Ferro e criado por João Damaceno Silva, João 
Marcello é filho único de sua mãe. Atuante na cultura em todo Mara-
nhão, João Marcello é militante das culturas populares e tradicionais, 
assim como um dos mais jovens fazedores de cultura do seu município, 
atuante em todos os âmbitos da cultura, apoia todas as manifestações 
religiosas do município.

João Marcello, ou compadre João Marcello como é conhecido, 
ganhou destaque por combater a intolerância religiosa de povo tradicio-
nais de terreiros do Vale do Pindaré e por sempre está a favor das causas 
culturais e religiosas do município.

O Terreiro de Mina Boqueirão do Rei Sebastião (Tenda São Se-
bastião) foi fundado em 10 de novembro de 2007 por João Marcello 
Gomes Silva, João Marcello de Oxóssi) (nome no santo) no fundo do 
seu quintal para de fim de suas obrigações.

Por ser tão jovem, iniciou suas primeiras filhas de santo logo no 
seu início de jornada e ganhou notoriedade por receber pessoas da alta 
sociedade, políticos e empresários que os procuravam.

No decorrer de sua vida, o jovem por meio de suas amizades com 
pessoas da alta, foi procurado para dá suporte as manifestações da sua 
terra, sendo um dos líderes absolutos das Comunidades Tradicionais.

Em 20 de janeiro de 2021, fundou o Instituto Maracá, instituição 
sem fins lucrativos tem o objetivo de difundir a doutrina espírita, por 
meios possíveis e admissíveis; desenvolver a prática da caridade espi-
ritual, moral e material por todos os meios ao seu alcance dentro dos 
princípios da doutrina espírita, desenvolvendo para tanto, atividades 
nas áreas assistencial, cultural, beneficente e filantrópica; lutar contra 
o preconceito e a intolerância religiosa através de campanhas de cons-
cientização; buscar espaço na sociedade para a realização dos trabalhos 
culturais e religiosos afro brasileiro e outros objetivos que nos cabe 
mediante ao estatuto social.

É importante destacar outras atividades, como também principais 
do instituto, políticas públicas nas áreas da educação, meio ambiente, 
assistência social, saúde e diversos programas que criamos para atender 
as demandas e ofícios dos associados, como bem esclarece o autor da 
propositura.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “f”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo “João do Vale”, os cidadãos que concorreram para 
o desenvolvimento cultural e artístico do Maranhão ou do Brasil.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 049/2022, de autoria do Senhor Deputado Wendell 
Lages.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
049/2022, nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 

em 06 de setembro de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 546 /2022
RELATÓRIO:
  Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de 

parecer, o Projeto de Lei nº 374/2022, de autoria do Senhor Deputa-
do Othelino Neto, que Considera de Utilidade Pública o “Sindicato 
Rural de Carolina” com sede e foro na cidade de Carolina.

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

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

O Sindicato Rural de que trata a propositura é uma entidade 
sem fins lucrativos, com a finalidade de representar legalmente sua 
categoria com o intuito de colaboração com os poderes constituídos 
e demais associações, tudo no sentido de solidariedade social  

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 374/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                             
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 547 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de 

parecer, o Projeto de Lei nº 366/2022, de autoria da Senhora Depu-

tada Detinha, que Considera de Utilidade Pública a “ASSOCIA-
ÇÃO DOS CADEIRANTES EFICIENTES DE AÇAILÂNDIA-A-
CEA”, com sede e foro no Município de Açailândia, no Estado do 
Maranhão.

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

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

A Associação de que trata a propositura é uma Associação ci-
vil sem fins lucrativos, constituída , com prazo e duração indetermi-
nada,  OBJETIVOS: Atender aos cadeirantes de Açailândia-MA, 
habilitando-os e reabilitando-os promovendo sua integração social 
e comunitária, nos termos da Lei 8.742 de 7/12/1993, e legislação 
complementares, promover ações que contribuam para assegurar 
aos cadeirantes o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive 
à educação, a saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, 
a previdência social, a assistência social, ao transporte público, ao 
acesso à edificação de uso público, à habitação, à cultura, ao am-
paro à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 
econômico, bem como dando prioridade absoluta a criança e o ado-
lescente conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, 
promover a melhoria na condição de vida dos cadeirantes por meio 
de contribuir para o acesso as políticas socias de forma a garantir 
saúde, educação, trabalho e moradia de forma universal reduzindo 
a incidência de novos casos de cadeirantes, ofertar apoio para a rea-
lização de cuidados básicos da vida diária, como os autocuidados, 
arrumar-se, vestir-se comer, fazer higiene pessoal, locomover-se ou-
tras, dentre outros objetivos.

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 366/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.                                                             
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 548/2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de 
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parecer, o Projeto de Lei nº 369/2022, de autoria do Senhor Depu-
tado Adelmo Soares, que Considera de Utilidade Pública a “ASSO-
CIAÇÃO FILADÉLFIA”, com sede e foro em Teresina, no Estado 
do Piauí.

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

Registra a justificativa do autor da propositura, que a entidade em 
epígrafe (Associação Filadélfia), presta relevantes serviços à socieda-
de maranhense, tendo como foco principal, fomentar projetos e ações 
destinados a atender crianças, jovens, adultos e idosos provenientes de 
famílias carentes. Portanto, faz-se necessário o reconhecimento da En-
tidade como Utilidade Pública, argumenta o autor da propositura.          

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

A Associação de que trata a propositura é uma sociedade civil e 
filantrópica , sem fins lucrativos, de direito privado com duração por 
tempo indeterminado que desenvolverá suas atividades na capital do 
Estado do Piauí, Timon-Maranhão - (Região              Metropolitana – 
Lei Complementar Federal nº 112, de 19 de setembro de 2001) e em 
todos os Estados do Brasil, através de suas Secretarias Regionais, 
por meio de representantes legais, tendo com principais finalidades: Ze-
lar pela saúde, nutrição educação secular e cristã de crianças carentes da 
comunidade, Estimular a comunidade a participar ativamente  nas rei-
vindicações de melhorias no bairro e de condições de vida, bem como 
promover atividades que visem a melhoria da renda familiar da comu-
nidade, Criar uma casa de convivência para abrigar idosos abandonados 
, dentre outras.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original, 
sugerimos que determinados dispositivos que dificultam a aplicabili-
dade 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 o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei 

ora em comento, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 369/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº  369/2022

Declara de Utilidade Pública a 
Associação Filadélfia.

Art. 1º- Fica declarada de Utilidade Pública a Associação Filadé-
lfia, com sede e foro em Teresina, Estado do Piauí. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 549/ 2022
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 367/2022, de autoria do Senhor 

Deputado Glalbert Cutrim, que Confere ao Município de Sucupi-
ra do Riachão - MA o título simbólico de Capital Maranhense da 
Cachaça.

Registra a justificativa da propositura de lei que a cidade Sucupi-
ra do Riachão, foi elevada à categoria de município com a denominação 
de Sucupira do Riachão, pela Lei Estadual nº 6.152, de 10-11-1994, 
instalado em 01-01-1997.  Desmembrado do município de São João 
dos Patos, fica situado, aproximadamente, a 600km de São Luís - MA.

O Município possui, aproximadamente, 50 alambiques de ca-
chaça artesanal e duas delas possui regular registro do Ministério de 
Agricultura, quais sejam: Cachaça Vale do Riachão e Baixão do Cosmo.

A cultura do cultivo da cana-de-açúcar faz parte da cultura do 
povo sucupirense, uma vez que além de fonte de renda e trabalho, a 
boa fama do produto aqui produzido, passou a se espalhar por diversos 
lugares do Estado, inclusive com a distribuição para muitos Estados do 
Brasil. A cidade passou a ter relevância em âmbito nacional diante de 
seu produto de qualidade.

Com anseio de coroar o grande potencial do Município Sucupi-
ra do Riachão, diante de tal reconhecimento público, pugnamos pelo 
reconhecimento de Sucupira do Riachão como a “CAPITAL MARA-
NHENSE DA CACHAÇA. Essa justificativa por si só atende a perti-
nência da matéria.

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é cons-
tituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo Godoy3, 
correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual e 
material, independentemente de sua origem, época ou aspecto for-
mal, bem como natureza, que propiciem o conhecimento e a cons-
ciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação 
diz respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens cul-
turais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais 
como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo tam-
bém o chamado patrimônio cultural intangível ou imaterial, constituído 
por elementos, tais como as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, 
as festas e manifestações populares, etc., que passaram a receber ex-
pressamente a tutela de nosso ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto 
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

3  GODOY, Maria do Carmo. 
Patrimônio cultural: continuação e subsídios para uma política. 
Belo Horizonte: 1985.
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IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espa-

ços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagís-

tico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas, 
as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os 
instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a co-
munidades, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem 
como parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a ge-
ração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função 
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o 
que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito 
à diversidade cultural e à criatividade humana. 

 
No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa 

matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, esta-
belece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros 
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisa-
gens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

    O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar   sobre pro-
teção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

Ademais é preciso lembrar que a própria norma constitucional, 
no art. 216, § 1º CF/88, abre a possibilidade de criatividade quanto aos 
instrumentos de tutela de preservação dos bens culturais, no que traz 
apenas um rol exemplificativo como: tombamento, a desapropriação, a 
vigilância, o registro e o inventário. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem:

{
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, 
e de outras formas de acautelamento e preservação.

Assim sendo, não há óbice a presente titulação como meio de 
reconhecimento e preservação cultural.

VOTO DO RELATOR:
 Do exame da matéria, concluímos pela juridicidade, consti-

tucionalidade e legalidade do presente Projeto de Lei nº 367/2022.
É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 367/2022, nos termos 
do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 06 de setembro de 2022.            

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor:                                                             Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Zé Inácio                                                       
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 550/ 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 365/2022, de autoria 

da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Institui no Calendário de 
Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual da Juventude Cató-
lica Maranhense e dá outras providências.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica instituído, no Ca-
lendário de Eventos do Estado do Maranhão, o Dia Estadual da Juven-
tude Católica Maranhense, a ser comemorado anualmente no primeiro 
domingo do mês de outubro.

Justifica a autora da presente proposição de Lei ,que devido à 
necessidade de homenagear a Juventude Católica Maranhense, pois a 
cada dia vemos, jovens, sábios, eloquentes e participativos em projetos 
sociais de diversos segmentos cristãos e precisam traduzir para a so-
ciedade a esperança de um futuro melhor, através de um dia exclusivo 
voltado para exposição da Fé Cristã através de diversos eventos.

Visando reconhecer o precioso papel da Juventude Católica Ma-
ranhense no Estado do Maranhão, e justificando a importância desses 
jovens, que de forma inequívoca prestam serviços relevantes à socieda-
de maranhense, levando a palavra de Deus e Paz aos que necessitam.

Na data haverá seminários, palestras, debates e diversas dis-
cussões estimulando os jovens a permanecerem na fé em Cristo e fo-
mentar a cultura da Paz, além de workshopes, clamores, dentre outros, 
no intuito de conscientizar os jovens e a população em geral para a 
valorização da Juventude católica. Essa Justificativa por si só atende a 
pertinência da matéria.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

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

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 
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Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 

ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

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

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

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 365/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.      

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 551 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

048/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Vinícius Louro, que Con-
cede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Roclides Castro de 
Lima.

Registra a justificativa do autor da proposição,  que o Senhor 
Roclides Castro de Lima é natural da cidade de Petrolina, no Estado de 
Pernambuco, médico e odontólogo, casado com Patricia Cavalcante, 
pai de dois filhos, Henrique e Vinícius. Chegou em São Luís em feve-
reiro de 1998, no ano seguinte ingressou no curso de Odontologia da 
Universidade Federal do Maranhão, no ano de 2003 foi aprovado no 
cursar Medicina também na UFMA. Nesse tempo, já formado como 
dentista, trabalhou em clínicas na capital e no interior.

O Dr. Roclides teve a oportunidade de trabalhar em várias ci-
dades do Estado do Maranhão: como Tutoia; São José de Ribamar; 
Penalva; São Benedito do Rio Preto; Urbano Santos e Belágua. Nesses 
locais por onde passou sempre prezou pelas amizades e retidão nas 
suas condutas, legado que herdou de seus pais, Francisco Roques e 
Margarida de Castro.

No decorrer de sua vida profissional procurou se especializar e 
teve a oportunidade de cursar a pós-graduação de videocirurgia em 
Brasília- DF, cirurgia do aparelho digestivo e o mestrado na Escola 
Paulista de Medicina (UNIFESP) em São Paulo- SP.

Atualmente o Dr. Roclides é cirurgião concursado e preceptor 
da Residência Médica de Cirurgia Geral do Hospital Universitário 
Presidente Dutra da Universidade Federal do Maranhão/UFMA, onde 
também é professor voluntário para alunos da graduação do curso de 
Medicina/UFMA; é professor de pós-graduação de videocirurgia e ro-
bótica e já coordenou vários cursos na área pelo país.

Também é membro titular das seguintes sociedades médicas: So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica (SO-
BRACIL); Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD); Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM); Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões (CBC); Sociedade Brasileira de Hérnias; e 
International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Di-
sorders (IFSO).

Como médico concursado da Secretaria de Segurança do Estado 
do MA, lotado no IML de São Luís e em 2019 recebeu o desafio de aju-

dar na implementação do programa de cirurgia robótica de um hospital 
privado da capital, fazendo parte da equipe que realizou a 1ª cirurgia 
robótica na especialidade de cirurgia geral do estado do Maranhão em 
2020., como bem esclarece o autor da propositura.

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

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

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

[...]

h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-
nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 048/2022, de autoria do Senhor Deputado Vinicius 
Louro.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
048/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
  
Vota a favor:                                                             Vota contra:
Deputado Wellington do Curso                                   
Deputado Zé Inácio                                                       
Deputado Ciro Neto                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 552 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
  Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o 

Projeto de Lei Ordinária nº 369/2022, de autoria do Senhor Depu-
tado Adelmo Soares, que Considera de Utilidade Pública a “ASSO-
CIAÇÃO FILADÉLFIA”, com sede e foro em Teresina, no Estado 
do Piauí.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 548/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.
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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 369/2022) 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 369/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de setembro de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

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

PROJETO DE LEI Nº  369/2022

Declara de Utilidade Pública a 
Associação Filadélfia.

Art. 1º- Fica declarada de Utilidade Pública a Associação Filadé-
lfia, com sede e foro em Teresina, Estado do Piauí. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 553 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 006/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que 
Acrescenta inciso ao § 11º do art. 24 da Constituição Estadual.

Em suma, a Proposta de Emenda Constitucional sob exame pro-
põe acrescentar o inciso VII ao § 11º do art. 24, da Constituição Es-
tadual, assegurando a remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno aos policiais militares.

Conforme supramencionado, analisar-se-á neste parecer a cons-
titucionalidade, a juridicidade e a legalidade da Proposta de Emenda à 
Constituição Estadual – PEC apresentada, nos âmbitos formal e mate-
rial. 

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No 
caso das PECs, o art. 41 da Constituição do Estado do Maranhão de-
termina da seguinte forma quanto à iniciativa: “A Constituição poderá 
ser emendada mediante proposta: I – de um terço, no mínimo, dos 
membros da Assembleia Legislativa; II – do Governador do Estado; 
III – de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, com a 
manifestação de cada uma delas por maioria relativa de seus membros.

A presente PEC é corretamente subscrita por um terço, no mí-
nimo, dos Deputados Estaduais (no caso, vinte e um membros do Le-
gislativo Estadual subscreveram a proposição legislativa), não havendo, 
portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Passado este ponto de análise, verifica-se que a proposta não es-
barra nas limitações ao Poder de Reforma contidas nos §§ 1° e 5°, 

do art. 41 da CE/1989, e no § 2º, do art. 259, do RIALE: não está em vi-
gor nem intervenção federal, nem Estado de Defesa ou Estado de Sítio 
(anormalidades institucionais); e a matéria constante na PEC Estadual 
em comento pode ser apresentada porquanto não houve, na atual sessão 
legislativa, outra PEC Estadual rejeitada ou havida por prejudicada com 
o mesmo objeto.

Em que pese haver legitimidade dos parlamentares para 
modificar a Constituição Estadual, HÁ RESTRIÇÕES QUE OBS-
TAM A APROVAÇÃO DA MATÉRIA, conforme jurisprudência 
da Supremo Corte Brasileira.

A Constituição Federal (e na mesma linha, a Constituição Esta-
dual do Maranhão) apresenta determinadas matérias de iniciativa priva-
tiva (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):

Constituição Federal.
Art. 61. [...]
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as 

leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-

tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Terri-
tórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública 
da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério 
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública, observado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferên-
cia para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Constituição Estadual.
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado às 

leis que disponham sobre:
I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo 

de Bombeiros Militares;
II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-

tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
III – organização administrativa e matéria orçamentária. 

(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 
de 28/08/2013)

IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provi-
mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;

V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Nota-se que, diferentemente das emendas à Constituição – que, 
preservada a iniciativa, podem tratar, em regra, de qualquer assunto 
(observadas as limitações materiais) –, a Constituição Federal apresen-
tou um rol de matérias que somente podem ser propostas pelo Chefe do 
Poder Executivo, dentre as quais está a temática de criação de órgãos 
do Poder Executivo.

Desta forma, para escapar da impossibilidade de iniciar o trâmite 
de uma lei que trate sobre os temas de iniciativa exclusiva do Chefe 
do Executivo, os membros do Poder Legislativo apresentam proposta 
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de Emenda à Constituição, com o teor das matérias citadas acima, vis-
to que não há expressamente a vedação pelas Constituições Federal e 
Estadual.

Sobre esta matéria, apresenta-se as seguintes decisões:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMEN-
DA CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍ-
DICO DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE RON-
DÔNIA. PROJETO ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECI-
DO. VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - À 
luz do princípio da simetria, a jurisprudência desta Suprema Corte é 
pacífica ao afirmar que, no tocante ao regime jurídico dos servidores 
militares estaduais, a iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder 
Executivo local por força do artigo 61, § 1º, II, f, da Constituição. II 
- O vício formal não é superado pelo fato de a iniciativa legislativa 
ostentar hierarquia constitucional. III - Ação direta julgada procedente 
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 148-A da Constituição 
do Estado de Rondônia e do artigo 45 das Disposições Constitucio-
nais Transitórias da Carta local, ambos acrescidos por meio da Emenda 
Constitucional 56, de 30 de maio de 2007.

(ADI 3930, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tri-
bunal Pleno, julgado em 16/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 
PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-02 PP-00310)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMEN-
DA CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍ-
DICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO. PROJETO ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RE-
CONHECIDO. VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EXISTÊNCIA, TAMBÉM, 
DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIMITE 
ÚNICO. SUBSÍDIOS DE PARLAMENTAR LIMITADO AO DOS 
DESEMBARGADORES. VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMU-
NERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCE-
DENTE. I - A iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo local 
por força do artigo 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal. II - Não se 
aplica o limite único fixado no § 12, do art. 37, da Constituição Federal, 
aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores 
conforme estabelece esse mesmo dispositivo. A lei local impugnada não 
faz a referida ressalva. III - É vedada a vinculação de quaisquer espécies 
remuneratórias, para efeito de remuneração de pessoal do serviço públi-
co, nos termos do art. 37, XIII, da Constituição Federal. IV - Ação dire-
ta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda 
Constitucional 54, de 26 de agosto de 2008, que modificou o art. 145, 
§§ 2º e 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

(ADI 4154, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tri-
bunal Pleno, julgado em 26/05/2010, DJe-110 DIVULG 17-06-2010 
PUBLIC 18-06-2010 EMENT VOL-02406-02 PP-00246)

Esse entendimento é também adotado pela doutrina majoritária, 
figurada neste texto pelo autor Alexandre de Moraes:

a iniciativa das leis que versem sobre o regime jurídico dos ser-
vidores públicos revela-se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta 
Política ao Chefe do Poder Executivo, projeção específica do prin-
cípio da separação de poderes, incidindo em inconstitucionalidade 
formal a norma inscrita em Constituição do Estado que, subtraindo a 
disciplina da matéria ao domínio normativo da lei, dispõe sobre pro-
vimento de cargos que integram a estrutura jurídico-administrativa do 
Poder Executivo local (MORAES, 2011, p. 674).

______________________________
Podemos observar que não estamos, no presente caso em análise, 

diante de uma limitação expressa ao Poder Constituinte Derivado Re-

formador, mas sim de uma limitação implícita. Ou seja, existem regras 
claras de como o processo legislativo deve ocorrer. E essas regras não 
podem, por óbvio, serem subvertidas. As regras do jogo não podem ser 
alteradas para se chegar a resultado diverso”. (SOUZA NETO, Gentil 
Ferreira, Iniciativa para emendar a Constituição versus iniciativa le-
gislativa reservada do chefe do Poder Executivo. A burla empreendi-
da pelo Poder Legislativo e a resposta do Poder Judiciário; Disponível 
em: http://jus.com.br/artigos/31084/iniciativa-para-emendar-a-consti-
tuicao-versus-iniciativa-legislativa-reservada-do-chefe-do-poder-exe-
cutivo#ixzz3e4xW7WAs; Acesso em: 25/06/2015)

Portanto, as hipóteses previstas na Constituição Federal de ini-
ciativa reservada do Presidente da República, pelos princípios da si-
metria e da separação de Poderes, devem ser observadas em âmbito 
estadual e municipal, até mesmo para modificar a Constituição Estadual 
ou a Lei Orgânica Municipal, sob pena de se configurar inconstitucio-
nalidade formal subjetiva.

Diante do exposto acima o Poder Legislativo, não pode defla-
grar o processo legislativo de determinadas leis, caso em espécie, cuja 
a iniciativa está reservada ao Chefe do Poder Executivo, resolve seguir 
caminho tortuoso para alcançar  fim contrário aos ditames da Consti-
tuição Federal:  deflagrar o processo legislativo mediante Emenda à 
Constituição o qual sequer há participação do Presidente/Governador.

Fazendo isso, os membros do referido Poder Legislativo  logram 
alcançar o fim pretendido: legislar, via reforma da Constituição, sobre 
matéria que não poderiam. 

Podemos observar que não estamos, no presente caso em analise, 
diante de uma limitação expressa ao Poder Constituinte derivado refor-
mador, mas sim de uma limitação implícita. Ou seja, existe regras claras 
e como o processo legislativo deve ocorrer. E essas regras não podem, 
por obvio, serem subvertidas.

Assim, no que pertine às Emendas à Constituição, quando a ma-
téria a ser legislada não for materialmente constitucional, será impres-
cindível a observância do princípio da reserva de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo com o intuito de afastar qualquer burla que venha a 
ocorrer ao processo legislativo.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem estado atento a este 
tipo de prática. Inclusive recentemente no Julgamento da ADI 2654, 
ocorrido no dia 13/08/2014, quando aplicando precedentes da Corte, 
declarou inconstitucional a “ Emenda Constitucional Estadual nº 24/
AL, de inciativa Parlamentar, que alterou o artigo 203, da Constitui-
ção do Estado de Alagoas, ao introduzir um representante indicado 
pela Assembleia Legislativa na composição do Conselho Estadual de 
Educação, bem como ao regular o processo de escolha dos respectivos 
membros” 

VOTO DO RELATOR:
Deste modo, opina-se pela rejeição da Proposta de Emenda 

à Constituição Estadual nº 006/2021, por encontrar-se eivado de in-
constitucionalidade formal. 

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

votam, por maioria, pela aprovação da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 006/2021, contra o voto do Relator, o Senhor Deputado Zé 
Inácio.

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

em 06 de setembro de 2022.   

Presidente: Deputado Ariston Sousa (voto contra)
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor:                                Vota contra:
_______________________       Deputado Wellington do Curso
_______________________        Deputado Ciro Neto
_______________________                                         _________________________
_______________________                                         _________________________
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EMPENHO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE 
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0781/2022-AL. CRE-
DOR: EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA-ME, 
CNPJ: 11.311.279/0001-40. NÚMERO DA NOTA EMPENHO: 
2022NE002061. DATA REFERÊNCIA: 01/09/2022. VALOR: R$ 
1.360,25 (mil trezentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos). OB-
JETO: Aquisição de livros doutrinários para atualização e capacitação 
dos servidores da assessoria jurídica da CPL deste Poder. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  Esfera: fiscal. Unidade Orçamentária: 01101.  
Programa de Trabalho: 01 031 0318 4628 000011. Função:  01 - 
Legislativa. Subfunção: 031 – Ação legislativa. Programa: 0318 – 

Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação legislativa. Subação: 
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTEN-
ÇÃO). Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos ordinários do Te-
souro. Natureza Despesa: 33.90.52.18 – Coleções e Materiais Biblio-
gráficos. BASE LEGAL:  Art. 24 da Lei 8.666/93. ASSINATURA:  
Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão (Ordenadora Primário), Andreia Lopes 
Martins Rezende (Ordenador secundário) e Pablo Diego Eceiza Nunes 
– Diretor Geral Adjunto da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão. São Luís–Ma, 06 de setembro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo 
– Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


