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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  29 / 11 / 2022 – 3ª FEIRA

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 29.11.2022 – (TERÇA-FEIRA)

I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

1. PROJETO DE LEI Nº 047/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA BETEL GOMES, QUE INSTITUI A “CAMPANHA ESTA-
DUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEI-
MER E OUTRAS DEMÊNCIAS”, INSTITUI O “DIA ESTADUAL 
DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEIMER E 
OUTRAS DEMÊNCIAS” E REVOGA A LEI ESTADUAL Nº 10.271, 
DE 30 DE JUNHO DE 2015. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(ACATANDO SUBSTITUTIVO)– RELATOR DEPUTADO ARIS-
TON SOUSA.

2. PROJETO DE LEI Nº 322/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA “COM O 
CORAÇÃO DE MULHER”, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. . COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO.  

3. PROJETO DE LEI N° 370/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRI-
GATORIEDADE DE AFIXAÇÃO DE CARTAZES INFORMANDO 
O CONTATO DOS CONSELHOS TUTELARES NOS ESTABELE-
CIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER. 

II - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

4. PROJETO DE LEI Nº 367/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE CONFERE AO MUNICÍ-
PIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO.  - MA O TÍTULO SIMBÓLICO 
DE CAPITAL MARANHENSE DA CACHAÇA. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA. 

5. PROJETO DE LEI Nº 321/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DETINHA, QUE  ELEVA A “DANÇA PORTUGUE-
SA” À CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA 
IMATERIAL E CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO CIRO NETO. 

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

1º E 2º TURNOS – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA (REQ. 
Nº 

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 058/2022, DE AUTO-

RIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE CONCEDE O 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR LUIZ ABE-
LARDO DE CARVALHO LINS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 059/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE CONCEDE O 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR  JOSÉ AU-
GUSTO DINIZ NETO. COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 060/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE CONCEDE O 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR  THYAGO 
RIBEIRO SOARES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

9. REQUERIMENTO Nº 242/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME 
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTA-
ÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, OS PROJETOS DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA NºS 58, 59 E 60/2022, TODOS DE SUA 
AUTORIA. 

10. REQUERIMENTO Nº 246/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SO-
LENE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA 
ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃOS MARANHENSES AOS 
SENHORES JOSÉ AUGUSTO DINIZ NETO, LUIZ ABELARDO DE 
CARVALHO LINS E THIAGO RIBEIRO SOARES. 

11. REQUERIMENTO Nº 248/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS 
DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE 
EM ALUSÃO À CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DAS ASSEM-
BLÉIAS DE DEUS DO MARANHÃO, EM DATA  A SER DEFINIDA. 

12. REQUERIMENTO Nº 250/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DANIELLA, SOLICITANDO QUE APÓS OUVIDO O 
PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE NO DIA 
28 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA  ENTREGA DA MEDALHA 
DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO ADVO-
GADO KENAZ CRISTIAN SOUZA VEIGA E A ENTREGA DOS TÍ-
TULOS DE CIDADÃOS MARANHENSES AOS PASTORES CLE-
BER MORAES GONÇALVES E ROMUALDO FERNANDES DA 
SILVA. 

13. REQUERIMENTO Nº 254/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA AGENDADA UMA SESSÃO SOLENE, EM DATA A SER DE-
FINIDA, EM HOMENAGEM  AO BOI DA LUA, EM COMEMORA-
ÇÃO AOS SEU 30 ANOS.

14. REQUERIMENTO Nº 286/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO PAULO NETO, SOLICITANDO QUE SEJA ENCA-
MINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO O 
SENHOR CARLOS BRANDÃO, BEM COMO AO SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA SAÚDE O SENHOR TIAGO FERNANDES, RE-
QUERENDO A CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL – INFANTIL 
DE ALTA COMPLEXIDADE NA REGIÃO DO BAIXO PARNAIBA, 
COM SEDE NA CIDADE DE CHAPADINHA. 

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

15. REQUERIMENTO Nº 252/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ROBERTO COSTA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
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OUVIDA A MESA, SEJA FORMALMENTE OFICIADA À CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, PARA QUE VENHA, PERANTE 
ESTE PODER REPRESENTATIVO DOS INTERESSES POPULA-
RES, ESCLARECER AS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM 
DOIS CONJUNTOS HABITACIONAIS QUE FAZEM PARTE DO 
PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” NA CIDADE DE 
BACABAL, QUAIS SEJAM: RESIDENCIAIS MORADA TERRA 
DO SOL E JOSÉ LISBOA II. 

16. REQUERIMENTOS Nº 255 A 274; 276 A 285 E 287 A 
362/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO, SOLICITANDO AOS PREFEITOS E ÀS SECRETARIAS 
DE EDUCAÇÃO, DOS MUNICÍPIOS ESPECIFICADOS, ESCLA-
RECIMENTOS SOBRE OS DETALHES DO RATEIO DO FUNDEF, 
PREVISTO PARA INICIAR EM 2023.

17. REQUERIMENTO Nº 275/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIA-
DA MENSAGEM DE PESAR À SENHORA PATRÍCIA HELUY, FI-
LHOS E FAMILIARES DO SR. HEITOR HELUY, FALECIDO EM 18 
DE NOVEMBRO DE 2022.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS 

DATA: 29/11/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 447/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO FÁBIO BRAGA, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO EDUCACIONAL SHEK-
NAH, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 448/2022, DE AUTO-

RIA DA MESA DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE A MANUTEN-
ÇÃO NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, DOS PERCENTUAIS DE 21,7% DECORREN-
TES DE AÇÕES JUDICIAIS EM FACE A LEI ESTADUAL Nº 8.369, 
DE 29 DE MARÇO DE 2006.

MOÇÃO Nº 25/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO EXCELEN-
TÍSSIMO IVO REZENDE, PARABENIZANDO PELA ELEIÇÃO 
COMO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DO MARANHÃO (FAMEM).

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 70/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, CONCE-
DE A MEDALHA “MARIA ARAGÃO” AO SENHOR JOSÉ AHIR-
TON BATISTA LOPES, DIRETOR REGIONAL DO SENAC NO 
MARANHÃO.

PRIORIDADE – 2º SESSÃO;
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2022, DE AU-

TORIA DO PODE JUDICIÁRIO, ALTERA O PARÁGRAFO 14 DO 
ART. 60-C DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDI-
CIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO (LEI COMPLEMENTAR 
Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991), COM REDAÇÃO DADA 
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 249, DE 9 DE JUNHO DE 2022.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 444/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE ASSEGURA 
ÀS MULHERES O DIREITO A TER ACOMPANHANTE, PESSOA 
DE SUA LIVRE ESCOLHA, NAS CONSULTAS E EXAMES, IN-
CLUSIVE OS GINECOLÓGICOS, NOS ESTABELECIMENTOS 
PÚBLICOS E PRIVADOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 445/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO DE CULTURA E SOCIALIZA-
ÇÃO COMUNIDADE VIVA DE SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 67/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BE-
CKMAN” AO SENHOR BRUNO DANTAS.  

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 68/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR JOR-
GE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FRANCISCO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 69/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, QUE CON-
CEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR GIO-
VANNI RAMOS GUERRA.

PRIORIDADE – 3ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 446/2022, DE AUTO-

RIA DO PODER JUDICIÁRIO (MENSAGEM 23/2022), QUE 
CRIA O FUNDO ESPECIAL REGISTRAL DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FERRFIS

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 442/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO MULHERES JUSTIFI-
CADAS– IMJ.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 443/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO MENSAGEM– IM.

Diretoria Geral de Mesa, 29 de novembro de 2022.

INDICAÇÃO Nº 7101/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Pedro dos 
Crentes, Romulo Costa Arruda, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Po-
liomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
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líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7102/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Raimundo 
das Mangabeiras, Accioly Cardoso, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7103/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Raimun-
do do Doca Bezerra, Seliton Miranda, solicitando a adoção de me-
didas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 

aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7104/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Roberto, 
Danielly Trabulsi, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7105/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Vicente 
Ferrer, Adriano Freitas, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7106/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Satubinha, 
Santos Franklin, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 

meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7107/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador Ale-
xandre Costa, Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando a ado-
ção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação 
contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7108/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador La 
Rocque, Bartolomeu Gomes Alves, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7109/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Serrano 
do Maranhão, Valdine De Castro Cunha solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 

município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7110/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sítio Novo, An-
tonio Coelho Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7111/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira do 
Norte, MARCONY DA SILVA DOS SANTOS, solicitando a ado-
ção de medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação 
contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
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do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7112/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira do 
Riachão, Walter Azevedo, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7113/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tasso Fragoso, 
Roberth Cleydson Martins Coelho, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a 
Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7114/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Timbiras, Dr. 
Antonio Borba, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
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infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7115/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Timon, DI-
NAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7116 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Trizidela do 
Vale, Dr. Deibson Bale, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7117/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Zé Doca, 
Josinha Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 



  10       TERÇA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 10
Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 

entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7118/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tuntum, 
Fernando Pessoa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7119/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Turiaçu, Ede-

sio Cavalcanti, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7120/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Turilândia, 
Paulo Curio, solicitando a adoção de medidas que contribuam in-
tensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
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de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7121/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tutóia, 
Raimundo Nonato Abraão Baquil, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Polio-
mielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7122/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Urbano 
Santos, Clemilton Barros Araújo solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Polio-
mielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 

adequada para um possível surto. 
A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 

milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7123/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vargem 
Grande, Jose Carlos De Oliveira Barros, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7124/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Viana, 
Carlos Augusto Furtado Cidreira, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Polio-
mielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7125/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vila Nova dos 
Martírios, Jorge Vieira, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7126/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vitória do 
Mearim, Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7127/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vitorino 
Freire, Luanna Martins Bringel Rezende, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam intensificar a busca pela vacinação contra 
a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7128/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tufilândia, 
Vildimar Alves Ricardo, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 

aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7129/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto Fran-
co, Deoclides Macedo, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam intensificar a busca pela vacinação contra a Poliomielite.

A presente indicação é de fundamental importância em virtude 
do alerta emitido pela OPAS/ONU quanto a brusca queda da procura 
de vacinação da doença poliomielite, é necessário buscar ações para 
aumentar a vacinação e a vigilância, além de assegurar a preparação 
adequada para um possível surto. 

A vacinação é uma estratégia bem-sucedida que tem salvado 
milhares de vidas nas últimas décadas em várias partes do mundo. É 
a prática de melhor custo-benefício para a prevenção contra doenças 
infecciosas imunopreveníveis. Contudo, nos últimos anos observou-se 
uma queda nas taxas de cobertura vacinal em vários países, o que tem 
ameaçado as conquistas obtidas no combate a diversas doenças infec-
ciosas.

Ressalto que o município deve ter atenção as crianças de 2, 4 e 6 
meses devem receber a vacina. E o reforço em gotinhas entre os 15 e os 
18 meses. E novamente aos 5 anos de idade. 

Vale ressaltar que a poliomielite pode se espalhar rapidamente 
entre comunidades com cobertura vacinal inadequada, não é tratável, 
mas é totalmente evitável por vacinação. 

Por isso, é necessário que o gestor intensifique a vacinação no 
município, como forma aumentar a vigilância para a paralisia flácida 
aguda, que é um indicador da circulação da pólio. Por fim, ressalto que 
“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de no-
vembro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 7130 /2022

Senhor Presidente, 

Senhor Presidente, Nos termos do art.152 do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvi-
da a mesa, seja a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Dr. Carlos Orleans 
Brandão Júnior, e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento So-
cial, Sr. Paulo Casé, solicitando a implantação de um Restaurante 
Popular no município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Ma-
ranhão. 
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A presente indicação tem como objetivo ampliar a oferta de ali-

mentação adequada com alto valor nutricional, a preços acessíveis, para 
as famílias de Santo Antônio dos Lopes, assim como garantir a Política 
de Segurança Alimentar e Nutricional, que é prioridade nesse Governo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 23 de novembro de 
2022. - Ana do Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 7131 /2022

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Silvio 
Carlos Leite Mesquita e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Orleans 
Brandão Junior, solicitando, 01 (uma) viatura policial ao município de 
Santo Antônio dos Lopes - MA, de modo a reforçar a proteção de bens, 
serviços e logradouros públicos da cidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 23 de novembro de 
2022. - Ana do Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 7132 /2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do 
Maranhão,  Dr. Carlos Orleans Brandão Júnior, solicitando-lhes que de-
terminem providências, objetivando a criação de um Batalhão da Po-
lícia Militar, com sede no município no Município de Santo Antônio 
dos Lopes, que tem como objetivo intensificar e fortalecer a presença 
da força pública de policiamento ostensivo, melhorando a capilarização 
do serviço de segurança pública, respeitando a demanda por regiões e o 
planejamento do Estado. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 23 de novembro de 
2022. - Ana do Gás - Deputada Estadual - PCdoB

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

P A R E C E R Nº 001/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

485/2021, de autoria da Senhora Deputada Daniella, que “Estabelece 
Diretrizes para a criação da política pública de prevenção ao aban-
dono e à evasão escolar, no âmbito do Estado do Maranhão”.

Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania desta Casa na forma de substitutivo (Parecer nº 875/2021), 

veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão de Educa-
ção, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento In-
terno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência 
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em 
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, 
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e 
financeiros para a educação, caso em espécie.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Justifica a autora da propositura de Lei, que as situações de 
abandono e evasão escolar aumentaram ainda mais após a uma 
pandemia. Essa crise sanitária trouxe várias consequências econô-
micas, físicas e psicológicas. Na escola não é diferente, pois a CO-
VID-19 acentuou os desafios para esses estabelecimentos de ensino 
que passaram boa parte de 2020 e 2021 fechados. Como a tentativa 
de evitar piores prejuízos, se inovou no ensino a distância, bem com 
o sistema híbrido, contudo, muitos alunos e pais ainda enfrentam 
o desafio de romper com o medo, podendo ser um motivo ampli-
ficador para evasão escolar. Logo, há uma necessidade urgente e 
imediata de se inovar com uma política pública que vise combater 
a evasão escolar.

O ano escolar em 2021 começou muito diferente do esperado. 
Havia a expectativa de um retorno gradual às aulas presenciais, 
mas o avanço da covid-19 em todo o país, a escassez de vacinas 
mantiveram parte das escolas fechadas. Duas pesquisas recentes 
mostram que o Brasil regrediu 20 anos nas taxas de abandono e de 
evasão escolar. Com a pandemia e sem uma coordenação nacional 
dos três níveis de governo, a desigualdade na educação brasileira 
fica ainda mais nítida.

No estudo “Enfrentamento da cultura do fracasso escolar”, 
publicado em janeiro de 2021, o Fundo das Nações Unidas pela In-
fância (Unicef) estima que aproximadamente 4,1 milhões de crian-
ças e adolescentes de 6 a 17 anos tiveram dificuldade de acesso ao 
ensino remoto em 2020. E que cerca de 1,3 milhão abandonou a 
escola. Os dados usados no relatório são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) de outubro de 2020.

Dados da Pnad de 2019 mostram que cerca de 20,2% dos 
quase 50 milhões de jovens brasileiros de 14 a 29 anos não comple-
taram a educação básica. Por um recorte de raça, 71,7% dos que 
não concluíram o ensino básico se declaram pretos ou pardos, e 
27,3%, brancos. Abandonar os estudos para trabalhar foi a princi-
pal razão alegada por jovens de todas as regiões do país. O segundo 
motivo, também em todo o país, foi falta de interesse.

       Considerando que a Educação é a base para o desenvolvi-
mento pessoal e social de uma nação, faz-se necessária a aprovação 
de diretrizes que ajudem a diminuir a evasão escolar no Estado do 
Maranhão. Portanto, em virtude das considerações acima expos-
tas, o presente Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de 
mérito legislativo, no âmbito desta Comissão Técnica Permanente. 

1 https://projetocolabora.com.br/ods4/pandemia-de-abandono-e-
-evasao-escolar/

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 485/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 

Ciência e Tecnologia, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordi-
nária nº 485/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro de 2022.  
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Presidente, em exercício: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

P A R E C E R Nº 002/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

211/2021, de autoria da Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Dispõe 
sobre a regulamentação da prática de  E-Sports no âmbito do Es-
tado do Maranhão, e dá outras providências.”

Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania desta Casa, na forma do texto original (Parecer nº 
450/2021), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento In-
terno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência 
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em 
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, 
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e 
financeiros para a educação, caso em espécie.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Justifica o autor da propositura de Lei, que assim que sur-
giram os “E-Sports”, que são modalidades esportivas competitivas 
em meio virtual. Já nos anos 70, surgiram as primeiras competições 
mundiais como as Olimpíadas Intergalácticas de Spacewar e o evento 
de jogos eletrônicos promovido pela empresa Atari, o Space Invaders 
Championship que contou com cerca de dez mil competidores de todo o 
mundo em 1981. Com o aperfeiçoamento de equipamentos e maior di-
fusão do acesso à internet, nos anos 90 os jogos eletrônicos ganharam 
força. No Brasil, a liga mais popular é a referente ao jogo League Of 
Legends criada em 2012.

Nesta senda, compreendendo os E-Sports como mecanismo de 
socialização, diversão e aprendizagem, cuja conquista atingiu diversos 
adeptos, e seguindo as diretrizes dos esportes tradicionais, verifica-se 
que o país necessita de regulamentação dessa modalidade, como bem 
esclarece o autor da propositura.

   Considerando que é necessário a implantação de mecanis-
mos de socialização, diversão e aprendizagem no desporto educa-
cional, faz-se necessária a aprovação de regulamentação da prática 
de E-sports no Estado do Maranhão. Portanto, o presente Projeto 
de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no 
âmbito desta Comissão Técnica Permanente. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 211/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 

Ciência e Tecnologia, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordi-
nária nº 211/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
P A R E C E R Nº 002/ 2022
RELATÓRIO:
Chega-nos para ser apreciado, o Projeto de Resolução Legisla-

tiva nº 002/2021, de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, subscrito 
por mais de um terço dos membros desta Casa, que Altera o art. 38, à 
Resolução Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004 (Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão).

Em suma, a propositura sob exame propõe modificar, o art. 38, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
referente às Comissões Permanentes, no que diz respeito ao marco ini-
cial do mandato do Presidente e do Vice-Presidente, na forma seguinte:

“Art. 38. As Comissões terão um Presidente e um Vice-Presiden-
te, eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos compo-
nentes eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição.”

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 136/2021), veio-nos para exame e parecer, nos 
termos do § 2º, do art. 273, do Regimento Interno, que determina, 
se a proposta de alteração do Regimento Interno for de iniciativa de 
Deputado ou Comissão será ouvida a Mesa Diretora.

A medida proposta pelo presente Projeto de Resolução Legisla-
tiva é indiscutivelmente oportuna. A matéria constante do Projeto de 
Resolução Legislativa em tela não nos parece ter o condão de adentrar 
aos limites da competência atribuída privativamente à Mesa Diretora. 
Assim sendo, não há ferimento ao devido processo legislativo a pro-
positura do presente Projeto de Resolução Legislativa apresentado por 
Comissão, subscrito pela terça parte dos membros desta Casa (Art. 272, 
do Regimento Interno).

Temos, pelas razões acima arguidas, a firme convicção de que a 
proposição em análise faz jus à acolhida dos nossos ilustres pares nesta 
Casa. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à aprova-

ção do Projeto de Resolução Legislativa nº 002/2021. 
  É o voto.

PARECER DA MESA DIRETORA:
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 

Estado do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa nº 002/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 29 de novembro de 2022.

                                                              
Presidente: Deputado Othelino Neto                                                             
Relator: Deputado Othelino Neto
         
 Vota a favor:                                          Vota contra:
Deputada Cleide Coutinho                                                            
Deputado Glalbert Cutrim                                                    
Deputado Rildo Amaral                                                               

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

P A R E C E R Nº 003/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

512/2019, de autoria da Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
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“Garante a expedição de Diplomas em Braile para alunos com defi-
ciência visual nas instituições públicas e privadas de ensino no âm-
bito do Estado do Maranhão”.

Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania desta Casa Legislativa, na forma do texto original (Parecer 
nº 768/2019), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comis-
são de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento In-
terno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência 
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em 
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, 
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e 
financeiros para a educação, caso em espécie.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Justifica o autor da propositura de Lei que a presente pro-
posição tem por finalidade assegurar aos alunos com deficiência 
visual das instituições públicas e privadas de ensino, quando de sua 
conclusão no ensino médio ou superior, possam obter seu Diploma 
expedido em Braile.

A proposição ainda dispõe que as instituições de ensino deve-
rão aplicar ao Diploma confeccionado em Braile as mesmas disposi-
ções quanto aos prazos e procedimentos para registro e emissão do 
Diploma regular, devendo àquele, inclusive, conter todos os dados 
obrigatórios previstos na Legislação aplicável (atualmente previs-
tos na Portaria nº 1.095, de 22 de outubro de 2018, do Ministério 
da Educação).

Diante das considerações expostas acima, dada a importância do 
tema previsto na presente iniciativa, o Projeto de Lei deve prosperar em 
sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática Perma-
nente, visto que a medida, ora proposta, vem corroborar com a total in-
tegração da pessoa com deficiência, contribuindo efetivamente para que 
estas pessoas tenham plenamente assegurados o seu direito à educação 
e à progressiva remoção de barreiras ao seu convívio, em condições de 
igualdade na sociedade, motivo pelo qual voto por sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 512/2019.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 

Ciência e Tecnologia, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordiná-
ria nº 512/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

P A R E C E R Nº 004/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

585/2019, de autoria da Senhor Deputado Duarte Júnior, que “Institui 
e estabelece diretrizes para a Política Pública Estadual de Identifi-
cação e de Acompanhamento Educacional de Alunos com Epilepsia 
na Rede de Ensino do Estado do Maranhão, e dá outras providên-
cias”.

Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania desta Casa Legislativa, na forma do texto original (Parecer 
nº 728/2020), veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comis-
são de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento In-
terno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência 
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em 
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, 
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e 
financeiros para a educação, caso em espécie.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Justifica o autor, que a propositura de Lei, tem por escopo 
instituir diretrizes para a Política Pública Estadual de Identificação 
e de Acompanhamento Educacional de Alunos com Epilepsia na 
Rede de Ensino do Estado do Maranhão com o objetivo de estabe-
lecer meios que possibilitem aos professores saber se existem alunos 
com epilepsia e consequentemente promoverem um atendimento 
educacional inclusivo.

A epilepsia é uma das desordens crônicas mais comuns da 
infância, sendo que muitas epilepsias infantis caminham para a 
remissão das crises quando submetidos a tratamento adequado. 
Ocorre que em muitos casos o processo de identificação e diagnós-
tico da epilepsia favorece atitudes de exclusão e geralmente restrin-
gem a participação destas crianças em escolas regulares.

Ademais, é essencial proporcionar um ambiente inclusivo nas 
escolas, sobretudo para enfrentar problemas resultantes de algumas 
limitações impostas aos alunos com epilepsia. O ambiente escolar deve 
ser inclusivo em todos os seus aspectos.

Diante das considerações expostas acima, dada a importância do 
tema previsto na presente iniciativa, o Projeto de Lei deve prosperar em 
sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática Perma-
nente, visto que a medida, ora proposta, em se tratando da dificuldade 
enfrentada por alunos com epilepsia, é que se propõe uma política de 
identificação e acompanhamento escolar de modo a dirimir obstáculos 
ao acesso a classes regulares e desenvolvimento pedagógico adequado, 
motivo pelo qual voto por sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 585/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 

Ciência e Tecnologia, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordi-
nária nº 585/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor:                                                                  Vota contra:
Deputado  Wellington do Curso                                      
Deputado Zé Inácio                                                        
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputada Betel Gomes                                                     
                
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
P A R E C E R Nº 005 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

510/2021, de autoria do Senhor Deputado Adriano, que “ Estabelece 
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diretrizes para implantação de políticas públicas estaduais destina-
das ao desenvolvimento das potencialidades de educandos com al-
tas habilidades/ superdotação na rede de ensino pública do Estado 
do Maranhão e dá outras providências”.

Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania desta Casa (Parecer nº 922/2021), veio a mesma para aná-
lise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento In-
terno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência 
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em 
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, 
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e 
financeiros para a educação, caso em espécie.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Justifica o autor da propositura de Lei, que as altas habilida-
des/superdotação antes relacionadas exclusivamente ao quociente 
intelectual (QI), atualmente envolvem a confluência de três aspec-
tos: 1) habilidade acima da média, em alguma área do conhecimen-
to, em relação aos pares da mesma idade e origem social e cultural; 
2) envolvimento com a tarefa, implicando a motivação e vontade de 
realizar uma tarefa, perseverança e concentração; e 3) criatividade, 
tal como pensar em algo diferente e ver novos significados e impli-
cações, e retirar ideias de um contexto e usá-las em outro. 

A educação especial deve agir pedagogicamente para garantir 
respostas educacionais de qualidade às necessidades dos alunos com 
necessidades educacionais especiais, dentre eles ao aluno com altas 
habilidades/superdotação, através de serviços, recursos e metodolo-
gias em todas as etapas ou modalidades da educação básica. Os indiví-
duos com superdotação apresentam características bastante heterogê-
neas assumindo diferentes conotações conforme seu contexto cultural, 
ou seja, não há um conjunto de características que se manifestarão em 
todos os indivíduos que apresentam o fenômeno da superdotação. 

No meio acadêmico uma série de pesquisas vem sendo desenvol-
vidas nesta temática e parte delas descrevem as principais caracterís-
ticas comumente verificadas nas pessoas com altas habilidades. Nas 
pesquisas existentes normalmente a pessoa diagnosticada com o fenô-
meno da superdotação apresenta rápida aprendizagem, autodidatismo, 
precocidade e desempenho eficaz ao se relacionar. 

As as crianças nem sempre apresentam desempenho regular em 
todos os campos acadêmicos, os perfis irregulares são muito mais co-
muns do que os regulares. A superdotação, é vista muitas vezes como 
fator ligado à expressão talento – destacando indivíduos que ultrapas-
sam as habilidades do que é considerado normal, tendo diferentes for-
mas de serem desenvolvidas. 

Por se tratar de educação especial, a legislação brasileira as-
segura aos superdotados direitos a serem cumpridos no sistema edu-
cacional. As escolas da rede regular de ensino devem organizar as 
classes comuns, com atividades que favoreçam, ao aluno que apresente 
altas habilidades/superdotação, o aprofundamento e enriquecimento 
de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes 
comuns, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sis-
temas de ensino.1

       Portanto, considerando que a Educação de qualidade é a 
base para o desenvolvimento pessoal e social de uma nação, faz-se 
necessária a aprovação de diretrizes que ajudem expandir as po-
tencialidades de educandos com altas habilidades/ superdotação na 
rede de ensino pública do Estado do Maranhão. Assim, em virtude 
das considerações acima expostas, o presente Projeto de Lei deve 
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta 
Comissão Técnica Permanente. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 510/2021.

É o voto.

1 https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRA-
BALHO_EV127_MD1_SA3_ID13411_18092019090603.pdf

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 

Ciência e Tecnologia, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordi-
nária nº 510/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

205/2021, de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que 
Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado 
do Maranhão ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com 
a norma culta oficial e orientações legais de ensino, e dá outras pro-
vidências.

Rejeitada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania desta Casa Legislativa (Parecer nº 400/2022), a autora da 
propositura, através do Requerimento nº 199/2022, recorreu do referido 
Parecer, tendo sido rejeitado pelo Plenário, e nos termos do § 5º, do art. 
182, do Regimento Interno desta Casa, a matéria retornou à tramitação 
normal.

Agora veio a mesma para análise exclusiva de mérito na Comis-
são de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a”, do Regimento In-
terno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em 
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, 
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e 
financeiros para a educação, caso em espécie.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Registra a justificativa da autora, que o Estado do Maranhão 
sempre foi o berço de grandes escritores brasileiros, como Aluísio 
Azevedo, Gonçalves Dias, Graça Aranha, Ferreira Gullar e tantos 
outros ícones da literatura de língua portuguesa. Aliás, por esse 
motivo a nossa capital, São Luís, recebeu o título de Atenas Bra-
sileira, dado a relevância intelectual de seus filhos para a língua 
portuguesa.

Nesse sentido, inspirados na rica tradição intelectual mara-
nhense e visando proteger o nosso patrimônio linguístico-cultural, 
o presente Projeto de Lei tem como finalidade principal garantir o 
direito dos estudantes do Estado do Maranhão quanto ao aprendizado 
da norma culta da língua portuguesa, bem como suas regras oficiais.

Justifica ainda a autora, que infelizmente, na contramão da luta 
por uma educação de qualidade, surgiu nos últimos anos um deba-
te em torno do uso da Língua Portuguesa atinente ao advento de 
uma neolinguagem que pretende modificar a utilização das vogais 
temáticas, ou, mais especificamente, implementar a chamada “lin-
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guagem neutra”.

Trata-se, em verdade, de uma tentativa forçada de modifi-
cação da Língua Portuguesa, capitaneada por alguns movimentos 
sociais, com a falaciosa bandeira de democratização da linguagem. 
Conforme salienta a presidente da Academia Argentina de Letras, 
Alicia Zorrilla, o modelo não possui qualquer apoio científico, ca-
recendo de fundamento linguístico, o que o coloca fora do sistema 
gramatical. Diversos são os fatores que sustentam essa afirmação, 
os quais passaremos a destrinchar.

Diante desse contexto, verifica-se que a pretensão de uma lin-
guagem não binária é, em verdade, retrato de uma posição sociopo-
lítica, que, nem de longe, representa uma demanda social, mas de 
minúsculos grupos militantes, que têm por objetivo avançar suas 
agendas ideológicas, utilizando a comunidade escolar como massa 
de manobra. Afinal, “a realidade está definida com palavras, quem 
controla as palavras controla a realidade.” (Antônio Gramsci). A 
linguagem não pode ser expressão de pensamento, nem tampouco 
modismo ideológico. Nessa linha, a já citada Alicia Zorrilla pontua 
que “a história das línguas ensina (a quem a conheça um pouco) 
que as mudanças na fala e na escrita não se impõem a partir das 
academias, nem da direção de um movimento social, não importa 
quão justas sejam suas reivindicações”. Afinal, como defendeu Bea-
triz Sarlo, em artigo publicado no EL PAÍS em outubro de 2018, “a 
militância pode favorecer essas mudanças, mas não pode impô-las”. 
Essa Justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Diante das considerações expostas acima, dada a importância 
do tema previsto na presente iniciativa, o Projeto de Lei deve prospe-
rar em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Temática 
Permanente, visto que a medida, ora proposta, apresenta-se com o fim 
de garantir aos alunos de todo o Estado do Maranhão, o acesso e a 
aprendizagem da linguagem culta e correta a luz das regras oficiais da 
língua portuguesa, buscando a realização da Justiça, da garantia de 
uma educação de qualidade, um ensino que faça surgir no Maranhão 
novos arautos da literatura de língua portuguesa como fora no passa-
do, motivo pelo qual voto por sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 205/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 

Ciência e Tecnologia, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordi-
nária nº 205/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro de 2022.                                                             

Presidente, em exercício: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

P A R E C E R Nº 007 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária 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 âm-
bito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.”

Aprovada a proposição pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania desta Casa (Parecer nº 598/2022), veio a mesma para aná-
lise exclusiva de mérito na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 30, inciso IV, alínea “a” do Regimento In-
terno, compete à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência 
e Tecnologia, opinar sobre matéria, no que diz respeito à educação em 
geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, 
estruturais e funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e 
financeiros para a educação, caso em espécie.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Justifica o autor da propositura de Lei, que o presente Pro-
jeto de Lei tem como finalidade promover a substituição de sirenes 
e campainhas de alertas sonoros, utilizadas no início e término das 
aulas, por alertas musicais nas escolas da rede pública e privada 
nas quais estejam matriculados alunos portadores do Transtorno 
de Espectro Autista (TEA). 

Sabe-se que os portadores do TEA, sofrem de uma condição 
denominada de hipersensibilidade sensorial, na qual determina-
dos tipos de sons causam pânico e desconforto aos portadores da 
condição supracitada. Neste contexto, a substituição de sirenes e 
campainhas de alta potência e intensidade, por alertas musicais 
já foi instituída em escolas de outros entes federativos, sendo uma 
medida comprovadamente eficaz na resolução do problema. Essa 
justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Assim, em virtude das considerações acima expostas, o presente 
Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, 
no âmbito desta Comissão Técnica Permanente. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 240/2022.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 

Ciência e Tecnologia, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordi-
nária nº 240/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro de 2022.  

Presidente, em exercício: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 403 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 063/2022, de auto-
ria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que institui a obrigatoriedade 
de apresentação de exames laboratoriais de determinação e controle de 
aflatoxinas existentes nos alimentos que menciona, quando destinados 
ao consumo humano.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, ficam obrigados a apre-
sentar exame laboratorial de verificação e controle de Aflatoxinas, vis 
seus responsáveis legais, os estabelecimentos industrializadores, bene-
ficiadores, ensacadores e embaladores de todas as espécies de milho e 
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de amendoim, inclusive de seus derivados, quando destinados para o 
consumo humano. 

De acordo com a proposição em análise, “A competência para 
a fiscalização do cumprimento das disposições desta lei e do órgão de 
vigilância sanitária da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão”.

Prevê ainda a propositura de Lei que o Poder Executivo fica au-
torizado a firmar convênios com Prefeituras Municipais ou ainda com 
pessoas jurídicas de direito privado, com vistas ao cumprimento da dis-
posição desta Lei.

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).

No campo da repartição de competência, não há impedimento 
para a aprovação da matéria, porém, quando se verifica o regramento 
constitucional para iniciar o processo legislativo, percebe-se a violação 
ao art. 43, V, da Constituição Estadual, que determina ser de “iniciativa 
privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual”.

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, Projeto Autorizativo, caso em espécie, nada acres-
centa ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para 
aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer 
aquilo que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Execu-
tivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de 
cobrar tal uso.

  Outrossim, a autorização em Projeto de Lei consiste em mera 
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido 
jurídico de Lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional, 
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete pri-
vativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo; por 
usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta na 
Constituição, conforme acima mencionado (descrito), nada importando 
se a finalidade é apenas autorizar; por ferirem o princípio constitucio-
nal da separação de poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

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

pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 063/2022.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 063/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 410 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 531/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Leonardo Sá, que Dispõe sobre as diretrizes que 
estabelece políticas públicas na área da saúde pública, no âmbito do 
Estado do Maranhão, de prevenção e combate à surdez na infância e 
em recém-nascidos.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, ficam estabelecidas as 
diretrizes que estabeleceram políticas públicas na área da saúde pública, 
no âmbito do Estado do Maranhão, de prevenção e combate à surdez na 
infância e em recém-nascidos.

 Prevê ainda o Projeto de Lei, sob exame, que os Centros de Aco-
lhimento e Tratamento previstos nesta Lei poderão ser instalados nos 
hospitais públicos do Estado, para prevenção e combate à surdez na 
infância e em recém-nascidos consistirão em um conjunto de ações, que 
serão desenvolvidas principalmente mediante:         disponibilização de 
informação à população sobre os sintomas indicativos da ocorrência 
da doença;  avaliação médica preventiva e precoce;  avaliação de todo 
recém-nascido antes da alta médica hospitalar;  exames médicos perió-
dicos; intervenção precoce; tratamento.

Como se vê, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que, em res-
peito ao Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência 
na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executi-
vo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. 

A instituição de política pública estadual, mediante Projeto de Lei 
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
como no presente Projeto de Lei. 

Verificamos que a proposição, em análise, pretende estabelecer 
diretrizes, voltadas às políticas públicas na área da saúde pública, no 
âmbito do Estado do Maranhão, de prevenção e combate à surdez na 
infância e em recém-nascidos.

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

nº 531/2021, em face de sua constitucionalidade, juridicidade e legali-
dade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 531/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro de 2022.                                                      

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wellington do Curso

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  411 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 574/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre a vedação da exigência 
de experiência prévia na seleção ou contratação de candidatos (as) às 
vagas de estágios, no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica vedada, no âmbito do 
Estado do Maranhão, a exigência de experiência prévia aos candidatos 
às vagas de estágio, na admissão ou como critério de classificação nos 
processos de seleção ou contratação de candidatos(as) às vagas de está-
gio, nas esferas pública e privada.

Sucede que já tramitou nesta Douta Comissão Técnica Perma-
nente, tratando sobre o mesmo assunto da proposição em epígrafe, o 
Projeto de Lei nº 316/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio, que “Dispõe sobre a vedação da exigência de experiência pré-
via na seleção de estagiários no âmbito do Estado do Maranhão.”, tendo 
o mesmo recebido Parecer contrário, em face da sua inconstitucionali-
dade formal (Parecer nº 234/2022).

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”;

(...)
Parágrafo único. Se um Deputado verificar a apresentação de 

projeto de lei ou qualquer outra proposição de outro parlamentar, 
idêntico ou análogo ao que tenha sido apresentado antes, poderá so-
licitar, por escrito, ao Presidente, que considere prejudicada a propo-
sição mais recente. Uma vez verificada a procedência do alegado, o 
Presidente mandará arquivar a proposição impugnada.

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 das razões acima expostas, opinamos pela PREJUDICA-

BILIDADE do Projeto de Lei nº 574/2021, com base no art. 169, in-
ciso I e parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 574/2021, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 29 de novembro 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 434 /2022 
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 241/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a emissão 
da Carteira de Identificação da Pessoa com Doença Rara no âmbito do 
Estado do Maranhão.

Sucede que tramita nesta Comissão Técnica Permanente, o Proje-
to de Lei nº 146/2022, de autoria do Senhor Deputado Pará Figueiredo, 
que fica instituída a Carteira de Identificação da Pessoa com Doença 
Rara no Estado do Maranhão - CIPDR.

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

Com efeito, o caput, do art. 170, do Regimento Interno da 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 241/2022, 
deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 146/2022.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 241/2022 ao PL 

nº 146/2022, 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 241/2022 ao PL nº 146/2022, nos ter-
mos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 436 /2022
RELATÓRIO:
 Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 
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026/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Wendell Lages, que Con-
cede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Josimar Nunes Ro-
sendo Filho, natural do Estado do Ceará.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o homena-
geado, o Senhor Josimar Nunes Rosendo Filho, aos 13 anos descobriu 
o mundo da música, estudando com seu primo JESUS, na ESCOLA DE 
MÚSICA DO CONVENTO DAS MERCÊS, onde aprendeu muito sobre 
a teoria, e lá fez muitas amizades inclusive com um musico hoje de re-
nome nacional RENATO SERRA tecladista. Onde mudou de repente de 
um instrumento de sopro, para tocar teclado.

Vendo então seu amigo tocar teclado com tanta perfeição, Jo-
simar se interessou para aprender a arte das teclas, e logo começou 
a dar os seus primeiros acordes, e não demorou muito para tocar nas 
bandas e fazer sucesso.

Na sua carreira tocou em grandes bandas locais como SAMBA-
CEUMA, Q-SAMBA e algumas nacionais morando fora do Maranhão 
para acompanhar MEU XODÓ DE PERNAMBUCO e MOLECA 100 
VERGONHA. 

Até então que Josimar volta para São Luís – MA, e sua carreira 
de músico começa a se findar. Foi quando ele teve a sua primeira pai-
xão. Que o fez largar tudo e viver esse momento. Que não durou muito 
por conta de uma traição.

Começou a trabalhar com seu irmão JOSELY ROSENDO em 
uma empresa de manutenção de computadores, até o dia em que criou 
asas e foi trabalhar em outro lugar ATROS INFORMATICA no bairro 
do São Francisco. Por 8 meses foi do 5% aos 100% aprendendo tudo 
que podia até estagnar, e daí então conheceu um cara que mudou total-
mente sua vida LUCAS GUARÁ, Lucas inicialmente queria muito me 
leva-lo  para trabalhar com ele, porem eu pensou em dar um melhor 
trabalho para JOSELY que até então trabalhava em uma empresa bem 
informal.

Com Josely já bem colocado na empresa, Lucas mesmo assim 
resolveu  chama-lo  e foi aí então que ele entrou em uma empresa real-
mente de tecnologia chamada NATIVA INFORMATICA, era tudo novo, 
tudo muito bacana, lá ele pode colocar todo o conhecimento que havia 
adquirido com o tempo em pratica passou 2 anos na NATIVA até que 
resolveu sair. Voltou para o mundo da música por um tempo e teve 
mais alguns trabalhos informais, e cansado de não conseguir aplicar 
as ideias que tinha, resolveu montar sua própria empresa a WORLD-
TECH INFORMATICA uma assistência técnica para atendimento pes-
soa física e jurídica. 

Também entrou para a ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESA-
RIOS AJE-MA onde conheceu muita gente interessante que fizeram com 
que todo seu pensamento de menino do computador fizesse com que ele 
se transformasse em DR SUPORTI. Hoje sendo o principal nome da 
sua empresa e como todo empreendedor, não consegui ficar quieto com 
apenas um negócio, e hoje tem a VUBIS TECNOLOGIA, 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 026/2022, 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 
026/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 458/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 186/2022, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, 
que institui o Passaporte Equestre para trânsito de equinos, asininos e 
muares no território do Estado do Maranhão.

A propositura de Lei em seus termos no art. 2º, considera-se 
“Passaporte Equestre o documento oficial que, regularmente expedido 
e com os registros sanitários válidos, equivale à Guia de Transporte 
Animal – GTA e substitui qualquer outro documento para fins de trânsi-
to e regularidade fiscal do animal nos limites territoriais do Estado do 
Maranhão”. No art. 5º consta que “A emissão do Passaporte Equestre 
será feita diretamente pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária 
do Maranhão – AGED ou por delegação desta às associações desporti-
vas ou de criadores de equídeos legalmente constituídas e previamente 
cadastradas junto ao órgão da Agência Estadual de Defesa Agropecuá-
ria do Maranhão”.

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).

Como podemos observar, esta propositura de Lei trata sobre “es-
truturação e atribuições” de órgãos da administração pública estadual, 
matéria que é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a 
teor do que dispõe o art. 43, inciso V, da Constituição Estadual.

A Suprema Corte Brasileira assim se manifestou sobre a temá-
tica:

A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria 
de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele 
Estado. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do chefe do 
Poder Executivo estadual as leis que versem sobre a organização admi-
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nistrativa do Estado, podendo a questão referente à organização e fun-
cionamento da administração estadual, quando não importar aumento 
de despesa, ser regulamentada por meio de decreto do chefe do Poder 
Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa da 
lei ora atacada. [ADI 2.857, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 30-8-2007, 
P, DJ de 30-11-2007.]

Portanto, é inconstitucional Projeto de Lei de iniciativa parla-
mentar que preveja delegação de atribuições ao Poder Executivo por 
vício de iniciativa, isso porque a propositura de Lei impõe obrigações 
aos órgãos públicos, matérias, que somente, poderiam ser disciplinadas, 
em Leis de iniciativa do Governador do Estado. 

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 nº 186/2022, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 516 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa o Projeto de Lei nº 137/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Equipara as más-formações con-
gênitas fenda palatina e fissura labiopalatina às deficiências físicas, 
para efeitos jurídicos, no Estado do Maranhão e dá outras provi-
dências. 

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, as más-formações con-
gênitas fenda palatina e fissura labiopalatina ficam equiparadas às defi-
ciências físicas, para efeitos jurídicos, no Estado do Maranhão. 

Ressalte-se, por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.199, de 23 de de-
zembro de 2019, que Dispõe sobre o reconhecimento dos pacientes 
que apresentam fissura palatina ou labiopalatina não reabilitados como 
pessoas com deficiência no âmbito do 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 137/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.199, de 23 de dezembro 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 137/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro de 2022.                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 517 /2022 

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

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 335/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Neto Evangelista,  que Dispõe sobre o direito de 
acompanhante profissional da saúde à paciente que se submete a 
procedimento médico, cirúrgico e pós cirúrgico imediato, nos hos-
pitais e clínicas públicas ou particulares no Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

           Sucede que tramita nesta Comissão Técnica Permanente, 
o Projeto de Lei nº 334/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte 
Júnior, que Dispõe sobre a garantia de acompanhante às mulheres nas 
consultas, cirurgias, partos e exames, inclusive os ginecológicos, nos 
estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado do Maranhão. 

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 cone-
xas (matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo 
Presidente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de 
qualquer das proposições.

Portanto, de acordo com exposto, o Projeto de Lei nº 335/2022, 
deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 334/2022.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 335/2022 ao PL 
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nº 334/2022, 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 335/2022 ao PL nº 334/2022, nos ter-
mos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 560 /2022 

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

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 227/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Estabelece critérios e condições 
para destinação de computadores, tablets, celulares e demais disposi-
tivos de informática apreendidos pelos órgãos públicos, autarquias e 
fundações do Estado.

Sucede que tramita nesta Comissão Técnica Permanente, o Pro-
jeto de Lei nº 355/2020, de autoria do Senhor Deputado Arnaldo 
Melo, que “Dispõe sobre a doação de equipamentos de informática 
apreendidos pelas Polícias Civil e Militar no âmbito do   Estado do 
Maranhão, a alunos da rede pública estadual de ensino, na forma 
em que menciona”, tratando de assunto análogo a Proposição em aná-
lise.

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 227/2021, 
deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 355/2020.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 227/2021 ao PL 

nº 355/2020, 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 227/2021 ao PL nº 355/2020, nos ter-

mos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 29 de novembro 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 584 /2022
RELATÓRIO:
 Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

054/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Wendell Lages, que Con-
cede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Eduardo Macagnan, 
natural da Cidade de Guaporé, Estado do Rio Grande do Sul.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o homena-
geado, o Senhor Eduardo Macagnan, é filho de Júlio Cesar Macagnan 
e Ivanir Mezzaroba Macagnan, nasceu em Guaporé – RS dia 25 de 
agosto de 1983, onde viveu até os 19 anos de idade, e após viveu por 3 
anos e meio na cidade de Sinop – MT. Em junho de 2007 mudou-se para 
Imperatriz – MA, cidade que escolheu para viver, constituir família, 
abrir e manter seus negócios. 

Concluiu o Ensino Fundamental na Escola Pública Municipal 
Silvio Sanson e o Ensino Médio e Técnico em Agropecuária na Esco-
la Estadual Técnico Agrícola, ambas em Guaporé – RS. Concluiu o 
curso superior de Administração de Empresas (Gestão de Negócios) 
e de Pós-Graduação em Agronegócios na Faculdade Pitágoras de Im-
peratriz -MA. Atualmente está graduando em Direito pela faculdade 
UNISULMA.

Em junho de 2006 casou-se com a Sra. Leide Shinohara Macag-
nan, sendo que deste relacionamento nasceu Alice Shinohara Macag-
nan, imperatrizense, atualmente com 5 anos e meio  de idade. 

Começou suas atividades profissionais desde muito novo, em-
preendendo, aos 16 anos em uma lanchonete em sua cidade natal e, 
posteriormente, como técnico em agropecuária na empresa Tecnovin 
do Brasil, na cidade de Bento Gonçalves - RS. No estado do Mato Gros-
so, trabalhou como assistente técnico na empresa C-Vale e como assis-
tente comercial na empresa Pioneer Sementes.

No início de 2007, em comum acordo com sua esposa decidiram 
mudar-se para o Estado do Maranhão, onde em junho daquele ano 
fixaram residência na cidade de Imperatriz.

Em Imperatriz, trabalhou por 3 anos como representante co-
mercial da empresa Herbinorte, sendo que no ano de 2009 constituiu 
sua primeira empresa, em sociedade com sua esposa, denominada, 
inicialmente, de Agrohara, e que atualmente chama-se ODIVÉL Agro-
negócios Ltda, atuando no ramo de distribuição de insumos agrícolas, 
logística e fomento. Após deixar a Herbinorte, trabalhou por 2 anos e 
meio na empresa Timac Agro, como Supervisor Comercial Regional.

Em 2012, juntamente com outro sócio, constituiu a empresa KMX 
Agronegócios Ltda que atua no ramo de produção agrícola.

Em 2019, tornou-se sócio da empresa GSW Energias Renová-
veis, que atua no ramo de energia limpa.

Foi Diretor de Comércio Atacadista da Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz – ACII (período de 2018 a 2020) e Diretor de 
Agronegócios da ACII (período de 2020 a 2022).

Iniciou na Maçonaria em junho de 2012, na Loja União e Fra-
ternidade de Imperatriz nº 10, onde é Mestre Maçom, e grau 31 na 
Maçonaria Filosófica do Brasil. Na Maçonaria sempre foi liderança 
juvenil, trabalhando como: Consultor do Capítulo Vagner Benedito Ra-
malho Filho nº 239, da Ordem DeMolay do Brasil, no período de 2012 
a 2015, do qual também foi seu Presidente no período de 2015 a 2020. 
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Atualmente permanece como Consultor do Capítulo.

Em 2021, assumiu o cargo de Oficial Executivo do Grande Con-
selho Estadual da Ordem DeMolay no Estado do Maranhão.

Foi agraciado com a Comenda Cruz de Honra DeMolay, conce-
dida pelo Supremo Conselho DeMolay Brasil, em junho de 2019 e com 
a Comenda Ordem ao Mérito Valdemar Gomes Pereira - maior honra-
ria concedida pela Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão, 
em junho de 2022.

Por fim, Eduardo Macagnan é uma pessoa simples, empreende-
dora, digna, honrada e atuante social e profissionalmente na cidade de 
Imperatriz, região Tocantina e todo Estado do Maranhão, terra que o 
acolheu e que aprendeu  a amar e respeitar, 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 054/2022, 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 
054/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 594 /2022
RELATORIO:
     Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 325/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Dispõe sobre o programa de es-

tímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado 
do Maranhão viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração (5G).

Nos termos do presente Projeto de Lei, o Poder Executivo pode-
rá instituir o “Programa de Estímulo à Implantação das tecnologias de 
conectividade móvel”, com o objetivo de estimular a implantação de 
infraestrutura de telecomunicações para promover o melhor ambiente 
de desenvolvimento da economia digital, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

  O Projeto de Lei sob exame prevê ainda, a implementação do 
Programa de Estímulo à Implantação das tecnologias de conectivida-
de móvel, se dará através das seguintes medidas:  Indicação de texto 
base, aos executivos e legislativos municipais, para Projeto de Lei que 
trata da ocupação e uso de solo na implantação da infraestrutura de 
suporte de telecomunicações (torres, postes, topos de prédio, mobiliário 
urbano etc.); Realização de eventos com os legislativos municipais para 
divulgação dos impactos e ganhos advindos da implantação do 5G e 
definição de estratégias para fomentar a expansão da infraestrutura de 
telecomunicações por legislações modernas e processos ágeis, eficazes 
e eficientes de licenciamento.

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 priva-
tivamente 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: 
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“... 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)

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 

325/2022, 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 325/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 608 /2022
RELATÓRIO:   
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 382/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
Institui a realização da “Semana de Valorização de Mulheres que fize-
ram história”, no âmbito das Escolas de Educação Básica do Estado do 
Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a “Sema-
na de Valorização de Mulheres que Fizeram História”, a ser realizada, 
anualmente, na segunda semana do mês de março nas Escolas de Edu-
cação Básica do Estado do Maranhão. 

Prevê ainda a propositura de Lei, que durante a semana, serão 
promovidos ações, palestras e workshops com informações acerca da 
temática, em especial por meio de atividades voltadas ao corpo dis-
cente, a fim de contribuir para a conscientização e sensibilização desse 
público com as histórias de sucesso de mulheres nas ciências e com o 
desenvolvimento de práticas de liderança. 

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-

mente o ordenamento jurídico.      
Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-

nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

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

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

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

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-
tando em consonância com as disposições legais e constitucionais desta 
Augusta Casa.

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 382/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 611/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 222/2022, de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, 
que Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte 
de armas aos vigilantes de empresa de segurança privada do Estado do 
Maranhão.

Registra a justificativa do autor da propositura de Lei, que os vi-
gilantes de empresas de segurança privada são profissionais capacitados 
em curso de formação, empregados de empresas especializadas ou em-
presa possuidora de serviço orgânico de segurança, responsáveis pela 
execução de atividades de segurança privada e também transporte de 
valores.

Destaca-se que as atividades desempenhadas por estes profis-
sionais são regulamentadas pela Lei nº. 7.102, de junho de 1983, e pela 
Polícia Federal, por intermédio da Portaria nº. 3.233 de 10 de dezembro 
de 2012- DG/DPF, que estabelece os requisitos, direitos e deveres para 
o exercício desta profissão.
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Imprescindível se faz mencionar que a Lei nº. 10.826 de 2003, 

Estatuto de Desarmamento, inclui entre aqueles que dispõem da 
prerrogativa do porte de arma de fogo as empresas de segurança 
privada, leia-se então, os vigilantes dessas empresas. Todavia nos 
termos em que se encontra a legislação vigente, os vigilantes não 
dispõem dessa prerrogativa quando fora do trabalho, o que não os 
faz menos alvos.

A Constituição Federal de 1988, apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

Sobre a temática trata porte de arma de fogo, o STF já se mani-
festou da seguinte forma:

(...) a competência privativa da União para “autorizar e fisca-
lizar a produção e o comércio de material bélico” também engloba 
outros aspectos inerentes ao material bélico, como sua circulação em 
território nacional. (...) regulamentações atinentes ao registro e ao 
porte de arma também são de competência privativa da União, por 
ter direta relação com a competência de “autorizar e fiscalizar a pro-
dução e o comércio de material bélico” – e não apenas por tratar de 
matéria penal, cuja competência também é privativa da União (art. 
22, I, da CF). Nesse sentido, compete privativamente à União, e não 
aos Estados, determinar os casos excepcionais em que o porte de 
arma de fogo não configura ilícito penal, matéria prevista no art. 
6º da Lei 10.826/2003.  [ADI 2.729, voto do rel. p/ o ac. min. Gilmar 
Mendes, j. 19-6-2013, P, DJE de 12-2-2014.]

A Lei citada no julgado acima (Lei Federal nº 10.826/2003) de 
fato explicita quais os casos excepcionais em que o porte de arma de 
fogo não configurará ilícito penal, dentre eles, o caso apresentado na 
proposição em análise:

Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o território 
nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

VIII – as empresas de segurança privada e de transporte de 
valores constituídas, nos termos desta Lei;

[...]
Art. 7o As armas de fogo utilizadas pelos empregados das em-

presas de segurança privada e de transporte de valores, constituídas 
na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das 
respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em 
serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem 
estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro 
e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da 
empresa.

[...]
Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso 

permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia 
Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida 
com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos 
regulamentares, e dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de ati-
vidade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

Nota-se que a proposição, ora em análise, não está criando mais 
um caso de porte de alma de fogo. A Lei Federal já permite o porte de 
arma de fogo para os empregados das empresas de segurança priva-
da e de transporte de valores. O objetivo da proposição é reconhecer 
o risco da efetiva necessidade do porte aos empregados das empresas 
citadas, não afrontando a Constituição, nem conflitando com o regra-
mento federal.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 222/2022 e, por 
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 222/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 618 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 239/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre os aplicativos 
de entrega de delivery, o dever de disponibilizar o nome completo, 
documento de identificação e a foto do entregador, na forma que men-
ciona.

Nos termos do presente Projeto de Lei, os aplicativos de entrega 
de delivery, devem disponibilizar aos seus clientes o nome completo, 
número de documento de identificação e foto do preposto responsável 
pela entrega.

Sucede que tramitou nesta Douta Comissão Técnica Permanente, 
tratando sobre o mesmo assunto da proposição em epígrafe, o Projeto 
de Lei nº 202/2022, de autoria do Senhor Deputado César Pires, que 
Dispõe sobre a identificação de entregadores no Estado do Maranhão, 
tendo o mesmo recebido Parecer favorável, em face da sua constitu-
cionalidade (Parecer nº 366/2022), não havendo mais possibilidade de 
anexação ao Projeto de Lei principal.

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 das razões acima expostas, opinamos pela PREJUDICA-

BILIDADE do Projeto de Lei nº 239/2022, com base no art. 169, I, do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 239/2022, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 29 de novembro de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ciro Neto
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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 624 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 034/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Daniella, que Dispõe sobre gratuidade e prioridade na emissão de 
segunda via de documentos de identificação civil para mulheres ví-
timas de violência doméstica ou familiar.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 180/2021), com Emenda Substituti-
va, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer 
de mérito favorável da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e 
das Minorias (Parecer nº 001/2022).

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 034/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este 
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 034/2021, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 034/2021 

Dispõe sobre a prioridade na emis-
são de segunda via de documentos de 
identificação civil para mulheres vítimas 
de violência doméstica ou familiar.

Art. 1º Fica assegurada a prioridade na emissão de segunda via 
de documentos de identificação civil para mulheres em situação de ris-
co, de violência doméstica e familiar baseada no gênero, seja a violên-
cia física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. 

Parágrafo único. A prioridade de que dispõe o caput deste artigo 
é a garantia do atendimento para emissão de documentos de identifica-
ção civil, independente de senhas ou marcações prévias. 

Art. 2º A prioridade do atendimento se dará mediante a apresen-
tação de um dos seguintes documentos:

 I - termo de encaminhamento de unidade da rede estadual de 
proteção e atendimento às mulheres em situação de violência doméstica 
e familiar; 

II - cópia do Boletim de Ocorrência Policial emitido por órgão 
competente, preferencialmente, pela Delegacia Especializada no Aten-
dimento à Mulher, que conste a vítima ter perdido o documento em 
razão da violência; 

III - termo de Medida Protetiva de Urgência expedido pela auto-
ridade competente. 

Art. 3º O atendimento deverá ser realizado com discrição, pres-
teza e celeridade, de modo que venha minimizar qualquer constrangi-
mento sofrido pela mulher vítima da violência, devendo ser assegurado 
o direito ao atendimento reservado caso seja solicitado. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 625 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 558/2021, de autoria da Senhora Deputada Mical Damas-
ceno, que Dispõe sobre proibição de instalação de banheiro multigêne-
ro em ambientes Públicos e Privados no Estado do Maranhão, sendo 
que o banheiro só será de uso comum dos dois gêneros quando o esta-
belecimento dispuser de apenas um banheiro.

Nos termos do Projeto de Lei fica proibida, no Estado do Mara-
nhão, instalação de banheiro multigênero, nos setores públicos e pri-
vados.

Havendo instalação desse tipo, no âmbito do Estado do Mara-
nhão, seja em estabelecimento público ou privado, o mesmo deverá ser 
readequado com a indicação do gênero que deverá utilizar cada banhei-
ro.

Consta na justificativa da autora da propositura de Lei, que “Apa-
rentemente inofensiva e com roupagem ‘inclusiva’, a proposta de ins-
talação de banheiros multigêneros, na verdade, pode ser extremamente 
danosa, visto que criminosos poderão utilizar essa flexibilização para 
cometer Crimes Contra a Dignidade Sexual, principalmente o de estu-
pro e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que pode elevar 
os preocupantes índices de Crimes dessa natureza”.

Em conclusão, segue a Parlamentar em sua justificativa para a 
apresentação do presente Projeto de Lei: 

Diante disso, nota-se que o discurso de inclusão, dignidade e 
igualdade de uma minoria, atinge, diretamente, a liberdade, a dignidade 
e, sobretudo, a SEGURANÇA das pessoas que passarão a frequentar 
com receio e insegurança os banheiros multigêneros quando não hou-
ver outra opção. Sendo reprovável garantir concessões indevidas a uma 
minoria em detrimento da maioria.

Desse modo, o Projeto de Lei apresentado tem como objetivo 
preservar o bem-estar dos usuários dos banheiros convencionais, com 
indicação de gênero, e garantir a segurança dos mesmos, evitando, com 
isso, que criminosos se aproveitem dessa nova medida para cometer 
crimes, sobretudo, os relacionados à Dignidade Sexual.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (arts. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

Na Constituição Federal de 1988, e, na mesma linha, na Consti-
tuição do Maranhão de 1989, observa-se alguns pontos fundamentais 
e basilares para a ação estatal em face da vida cotidiana dos cidadãos.

Um dos princípios fundamentais da República Federativa do Bra-
sil é a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88). No tema de 
Direitos e Garantias Fundamentais, apresenta-se o dispositivo de que 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da 
Constituição (art. 5º, II, CF/88). 

No aspecto de competência administrativa e legislativa dos entes 
federativos, verifica-se que compete à União, aos Estados e ao Distrito 
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Federal legislar concorrentemente sobre a proteção à infância e à juven-
tude (art. 24, XV, CF/88).

Por fim, no campo material, observa-se que a Constituição Fede-
ral determina ao Estado uma proteção especial à família, por esta ser a 
base da sociedade (art. 226, CF/88).

Considerando as disposições constitucionais e os entendimentos 
jurisprudenciais, não há óbice jurídica para a aprovação da matéria.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade do Pro-

jeto de Lei nº 558/2021, e, por conseguinte, pela sua aprovação. 
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 558/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 626 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e lega-

lidade do Projeto de Lei nº 406/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Arnaldo Melo, que “Denomina de Gonçalo Moreira Lima, o Trecho 
da Rodovia compreendido entre os Municípios de Passagem Franca e 
Colinas, e dá outras providências.”

 Nos termos da propositura de Lei sob exame, fica denominada 
de GONÇALO MOREIRA LIMA, no Estado do Maranhão, a MA 
134, trecho da Rodovia compreendido entre os Municípios de Passa-
gem Franca e Colinas, passando pelo Povoado de Serra Negra, com 
extensão de aproximadamente 53 km. Objeto da Lei 11.724 de 18 de 
maio de 2022.

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

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

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

nº 406/2022, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juri-
dicidade. 

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 406/2022, nos termos do 
voto do Relator.               

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

em 29 de novembro 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 627 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de  Lei nº 407/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação Cul-
tural, Recreativa e Esportiva de Santo Amaro, com sede e foro no 
Município de São José de Ribamar, 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 de Lei é uma pessoa 
jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, e de duração por 
tempo indeterminado, e tem como finalidades: promover o desen-
volvimento social e econômico sustentável e solidário do Município 
de Santo Amaro do Maranhão buscando a elevação da qualidade de 
vida da população; desenvolver atividades culturais, educacionais 
e de promoção social, estimulando a cooperação, a auto-ajuda e a 
solidariedade entre seus associados e a comunidade local; promo-
ver a assistência social; promover, gratuitamente, a educação, de 
forma complementar ao governo, através da educação à distância, 
Educação de Jovens e Adultos e da educação ambiental; promover, 
gratuitamente, ações de saúde da população, protegendo a saúde da 
família, da maternidade, da infância, da velhice e dos Trabalhado-
res em geral, entre outras.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 407/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 628 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

058/2022, apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que 
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Luiz Abelardo 
de Carvalho Lins, natural da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro.

Registra a justificativa da autora da proposição, que oSenhor 
Luiz Abelardo de Carvalho Lins, é filho de Kleber de Carvalho Lins e 
Maria Aparecida de Carvalho Lins, Alagoanos e em virtude da residên-
cia médica dos pais acabou nascendo na cidade maravilhosa, Rio de 
Janeiro, em 29 de março de 1978. Com 02 (dois) anos de idade regres-
sou para Alagoas onde estudou e se formou em administração de em-
presas no ano de 2001. Após quatro meses de formado decidiu morar 
em Portugal indo em busca de novos conhecimentos e oportunidades.

No início de 2002 voltou ao Brasil e se casou com Kiliane Cris-
tine Calheiros Santos Lins. Em abril de 2002 foram morar em Portugal 
onde viveram por quatro anos.

Luiz Abelardo é pai de João Marcelo de Carvalho Lins e antes 
dele nascer regressaram para o brasil para o seu nascimento. Com 
esse regresso fez uma seleção e ingressou no ramo da manipulação de 
medicamentos e depois com materiais médicos hospitalares. Após 07 
(sete) anos morando em Maceió recebeu uma proposta para trabalhar 
em São Luís - MA.

Em 2013 se mudaram para São Luís - MA, onde começou como 
sócio minoritário e com a evolução da sua gestão passou à proprietá-
rio.

Sua empresa hoje é uma das maiores revendas de instrumentos e 
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios do 
país, possuindo grande experiência em fornecimento, acompanhamen-
to cirúrgico, entre outras. É uma marca reconhecida e respeitada por 
médicos, pelos mercados de hospitais e laboratórios e pela sociedade 
regional onde atua.

A filosofia de administração acredita que é possível oferecer à 
população acesso à esses materiais de uso médico de qualidade nas 
soluções de extrema importância na saúde com total segurança, sem 
transformá-la em objeto exclusivo de lucro.

Contudo sua empresa contém instrumentos norteadores das rela-
ções e condutas pautados nos princípios da legalidade, ética, integri-
dade, justiça, transparência, igualdade, comprometimento, impessoali-
dade e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Esse crescimento vem 
fomentando empregos diretos e indiretos.

A cidade de São Luís, o abraçou, não só com oportunidades na 
vida profissional, mas com grandes amizades, sua cultura e prosperi-
dade. Tem uma frase que ele sempre diz “São Luís só me deu”. 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 Resolu-
ção Legislativa n.º 058/2022, de autoria da Senhora Deputada Helena 
Duailibe.

 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 
058/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 629 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

059/2022, apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que 
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Augusto Di-
niz Neto, natural da Cidade de Aracaju, Estado do Sergipe.

Registra a justificativa da autora da proposição, que o Senhor 
José Augusto Diniz Neto, natural de Aracaju (SE), com 48 anos de 
idade, o empresário Augusto Diniz tem como propósito profissional a 
democratização da tecnologia, para conectar e transformar a vida das 
pessoas. Esposo de Karla Patrícia e pai da Maria Júlia, ele divide seu 
tempo entre a família e a carreira profissional, sua outra paixão.

É empresário do setor de telecomunicações, tecnologia e 
alimentação. Exerce a função de Presidente da operadora Maxx - a nova 
marca que evoluiu da originária TVN- empresa de TV a cabo que ele 
fundou há 22 anos. A Maxx atualmente é uma empresa completa de 
Telecom, com serviços de TV HD, Internet 100% Fibra e Telefonias 
Fixa e Móvel. Uma empresa genuinamente maranhense, que tem 
ousados planos para crescer ainda mais, e se consolidar como um 
importante player empresarial regional.

Augusto Diniz está radicado em São Luís há 22 anos. A capital 
maranhense foi a terra que ele escolheu, não apenas para viver com a 
família, mas também para amar, gerar empregos e ajudar a desenvol-
ver.

Antes de abraçar o mercado de entretenimento e telecomunica-
ções, começou suas atividades profissionais bem cedo, aos 17 anos, 
inicialmente no ramo financeiro, com passagens por instituições finan-
ceiras como Caixa e Banco Bandeirantes; além de ter gerenciado por 
dois anos uma financeira da família na cidade de Aracaju.

Na década de 90 entrou para o ramo de telecomunicação, sendo 
um dos sócios fundadores da Plataforma Telecomunicações, que foi a 
primeira TV por Assinatura a cabo de Aracaju e a terceira operadora 
do Nordeste.

E no ano de 1999 fundou a TVN, inicialmente voltada para a 
oferta de serviços de TV por assinatura. Acompanhar a evolução tec-
nológica de perto, assim como os novos hábitos e necessidades de co-
nexão das pessoas, são os desafios que movem Augusto Diniz e sua 
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equipe. Assim, a então TVN, empresa genuinamente maranhense, soube 
crescer mantendo o foco na satisfação dos clientes e na ampliação de 
seus serviços, até evoluir para a nova marca Maxx, uma operadora 
completa de telecom.

Atualmente a operadora Maxx gera cerca de 165 empregos di-
retos e mais de 200 indiretos. E está presente em 12 cidades mara-
nhenses: São Luís; São José de Ribamar; Paço do Lumiar; Raposa; 
Bacabeira; Rosário; Santa Rita; Itapecuru Mirim; Vargem Grande; 
Chapadinha; Santa Inês e Pindaré Mirim.

Movido pelo propósito, Augusto Diniz é um empresário que 
acompanha as mudanças da sociedade, trazendo para o seu negócio 
a velocidade de inovação e a flexibilidade necessárias para manter a 
operadora Maxx em permanente evolução; mas preservando valores 
inegociáveis como ética, sustentabilidade, foco e respeito ao cliente, 
aos colaboradores e à sociedade.

Acredita que desenvolvendo um negócio de sucesso ajuda a de-
senvolver o Maranhão, através da geração de trabalho e renda com os 
empregos diretos que cria, mas também com os serviços que comercia-
liza e que promovem mais conexões entre as pessoas.

Respeitado e reconhecido nacionalmente, tem atuação efetiva no 
cenário associativo no segmento tecnológico em entidade como ANA-
TEL, ANCINE e órgãos de defesa do consumidor; tendo sido um dos 
fundadores e Vice-Presidente da NEOTV, associação que congrega 
operadores de TV por assinatura e da qual é membro do Conselho de 
Administração.

Entusiasta da inovação, foi o primeiro empresário a aderir à 
parceria público privada junto ao Governo do Estado do Maranhão 
no projeto Nosso Centro / “Adote um Casarão”, que visa revitalizar 
o centro histórico de São Luís com a presença de empresas ocupando 
prédios históricos restaurados para uso comercial.

Augusto Diniz inaugurou na Rua da Estrela o Casarão Maxx. O 
local atualmente passa por reformas, para abrigar em breve, estruturas 
da empresa, como o seu call center, além de um centro de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) focado em inovação nas áreas de softwares e 
telecomunicações, em parceria com outras instituições.

Outro exemplo que merece destaque é a parceria de Augusto Di-
niz e sua Maxx no projeto das Estações Techs, que levam internet de 
alta velocidade e inovação para 10 bairros de periferia de São Luís. 
Um projeto de inclusão digital e inovação, que visa descentralizar e 
democratizar ações de inovação nas comunidades; fruto de convênio 
firmado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Se-
cretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), com 
apoio total da operadora Maxx. 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 Resolu-
ção Legislativa n.º 059/2022, de autoria da Senhora Deputada Helena 
Duailibe.

 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 
059/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 630 /2022
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

060/2022, apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que 
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Thyago Ribeiro 
Soares, natural da Cidade de Teresina, Estado do Piauí.

  Registra a justificativa da autora da proposição, que o Senhor 
Thyago Ribeiro Soares, é nascido em Teresina-PI, graduou-se em Di-
reito pela Universidade Federal do Piauí aos 23 anos. Na sua vida, 
o estudo, a generosidade e o comprometimento sempre foram marcas 
indeléveis de sua atuação. Incansável na busca do conhecimento, espe-
cializou-se em Direito Imobiliário, Direito Tributário, Constitucional 
e Notarial e Registral e atualmente Cursa um Mestrado em Direito e 
Proteção de Vulneráveis no Centro Universitário do Maranhão – UNI-
CEUMA.

Exerceu a Advocacia com honra e destaque em causas de reper-
cussão nacional e ainda muito jovem, aos 23 anos, foi aprovado para 
o cargo de Procurador do Município de Teresina, onde se dedicou por 
09 anos, tendo também exercido a Chefia daquele prestigiado órgão.

Em seu vasto currículo, também foi Presidente da Agência de 
Regulação de Serviços Públicos de Teresina, enfrentando sempre todos 
os desafios propostos, no intuito de contribuir com o desenvolvimento 
da terra em que nasceu. Sua atuação é caracterizada pela dedicação 
daqueles que reconhecem a importância de lutar pelo aperfeiçoamento 
constante do seu ambiente social. Ocorre que o coração desse jovem 
desbravador foi conquistado por Mariana Batista, uma jovem Mara-
nhense cuja família tem origem no Estado do Piauí e, desde então, 
Thyago se abriu para conhecer e desbravar os encantos da Ilha do 
Amor, permitindo, a cada dia, que esta terra lhe encantasse com tudo o 
que tem de mais inspirador.

Desde então, a vida lhe trouxe mudanças... aquele cidadão tão 
profundamente apaixonado por sua terra, mesmo honrando e respei-
tando suas permanentes raízes, empenhou-se em conquistar um espaço 
profissional nas terras ludovicenses e, como diria o grande poeta Fer-
reira Gullar: “uma parte de mim é permanente; outra parte se sabe 
de repente”. Munido do desejo profundo de vir para nossa terra, os 
estudos levaram Thyago a ser aprovado para o cargo de Oficial do 
Cartório de Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de 
São Luís, no ano de 2013, quando se mudou efetivamente para São 
Luís do Maranhão. Nesse contexto profissional, atuou como Presiden-
te da Associação dos Registradores de Títulos e Documentos e como 
membro do conselho da Associação dos Notários e Registradores do 
Brasil (ANOREG-MA), transportando para nossa cidade todo afã de 
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contribuir para o desenvolvimento constante dos serviços prestados 
aos nossos cidadãos.

Nesta cidade casou-se e construiu sua família, sendo Pai de An-
gelina e Martina, as pequenas maranhenses que o tornaram ainda mais 
parte desta terra.

Em São Luís, Thyago edificou uma sólida e reconhecida reputa-
ção de competência e comprometimento com sua função laboral, sendo 
diversas vezes reconhecido pela Corregedoria do TJ/MA pela excelên-
cia no exercício de suas atividades, demonstrando em sua atuação o 
quanto respeita o povo maranhense, tendo orgulho de oferecer sempre 
o melhor que estiver ao seu alcance.

Além dos frutos profissionais e familiares, Thyago colheu outros 
preciosos tesouros em nossa terra. Com um largo sorriso no rosto e a 
disposição constante em ajudar, desenvolveu sólidos vínculos em todos 
os ambientes em que circula. No meio acadêmico e profissional; no ci-
clo social e esportivo; nos espaços culturais e nos templos religiosos...
em todos esses meios e por onde mais passar, Thyago se dedica de tal 
forma que deixa um rastro de alegria, união e senso de comunidade, 
tendo sido, por esse motivo, abraçado pela sociedade maranhense, tor-
nando-se parte dela, antes mesmo de qualquer reconhecimento formal.

Cientes do orgulho e do amor que Thyago tem para com nossa 
terra, desde já declaramos que é recíproco esse sentimento. Essa justi-
ficativa 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 Inter-
no 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 Resolu-
ção Legislativa n.º 060/2022, de autoria da Senhora Deputada Helena 
Duailibe.

 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 
060/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 631/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

057/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Doutor César Henrique Pires.

 Registra a justificativa do autor da propositura, que o Doutor 
CÉSAR HENRIQUE PIRES, nasceu em Codó – Maranhão, em 13 de 
outubro de 1956, é filho de Raimundo Pinheiro Pires e Maria de Lour-
des Santos Pires, casado com Risa Pires, pai de César Filho e Camila.

Professor do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Es-
tadual do Maranhão (UEMA), mestre em Administração Universitária, 
onde foi chefe do Departamento de Patologia, pró-reitor de Adminis-
tração, pró-reitor de Graduação. Reitor por dois mandatos, e dentre os 
muitos feitos autorizou e reconheceu o Curso de Formação de Oficiais 
(CFO), foi criador do primeiro Mestrado da UEMA e do primeiro Mes-
trado no interior do Maranhão e do Núcleo de Educação à Distância 
(NEAD), hoje UemaNet, que formou alunos no ensino médio e superior. 
Autorizou e reconheceu todas as licenciaturas da UEMA em São Luís, 
foi responsável pela implantação dos campi da UEMA em Codó, Santa 
Inês, Balsas e Açailândia. Interiorizou o Programa de Capacitação de 
Docentes (PROCAD), oportunizando a inúmeros professores a ter for-
mação em nível superior.

Concursado como veterinário da Polícia Militar, alcançou o pos-
to de major, em cujo cargo reformou-se. Médico veterinário, participou 
da fundação da cavalaria e do canil da Polícia Militar, onde foi chefe 
por muitos anos da Seção de Medicina Veterinária da PMMA.

Foi aluno do Curso de Direito da Universidade Federal do Ma-
ranhão (UFMA) até o nono período (curso trancado). Foi vice-presi-
dente e presidente do Conselho de Medicina Veterinária e a Sociedade 
de Medicina Veterinária.

Foi Gerente Regional da Região Tocantina e Secretário de Esta-
do da Educação. Na Seduc, criou e implantou o Diário Eletrônico da 
rede estadual de ensino, desenvolveu o programa Gestão Nota 10 nas 
escolas e efetivou a promoção de milhares de professores.

Ingressou no parlamento estadual em 2003. Desde então, foi 
quarto vice-presidente, terceiro secretário e primeiro secretário. Na 
Assembleia Legislativa criou a Biblioteca Sotero dos Reis e a Escola 
do Legislativo, da qual foi o primeiro presidente. Foi primeiro ouvidor 
da Assembleia Legislativa; criou a Fundação de Apoio à Comunica-
ção. Presidiu a Comissão de Educação da Casa, o Museu da Memória 
do Legislativo e coordenou a elaboração da coletânea sobre a história 
do Legislativo Maranhense. E atualmente é o quarto vice-presidente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão. Essa justificativa por si só atende 
a pertinência da matéria.

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 057/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellin-
gton do Curso.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
057/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 632 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei  
nº 387/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de concessão de desconto de pelo me-
nos 50% (cinquenta por cento), por parte da Empresa Distribuidora de 
Energia Elétrica do Estado do Maranhão, aos consumidores que fazem 
uso necessário de Unidade de Tratamento Médico domiciliar (Home 
Care) e dá outras providências.

 Nos termos do Projeto de Lei sob exame, fica assegurado por 
parte da Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica no Estado do 
Maranhão, o desconto de pelo menos 50% (cinquenta por cento) sobre 
o valor da fatura mensal de energia elétrica, aos titulares de residências 
que fazem uso necessário de unidade(s) tratamento(s) de saúde domi-
ciliar (home care).

Determina ainda a propositura de Lei, que o desconto será con-
cedido ao(s) beneficiário(s) que comprove(em) a necessidade do trata-
mento através de Laudo Médico, subscrito por profissional devidamente 
inscrito no Conselho Regional de Medicina, com indicação dos apare-
lhos e, se for o caso, do período necessários para o referido tratamento. 

A Constituição Federal 1988 estabelece que somente a União 
possui competência material e legislativa para disciplinar a prestação 
de serviços público de energia elétrica (CF/88, art. 21, XII, b, e 22, IV).

A Suprema Corte possui firme entendimento pela impossibilida-
de de interferência do Estado-membro nas relações jurídico-contra-
tuais entre o Poder concedente Federal (CF/88, art. 21, XII, b, e 22, 
IV) ou Municipal (CF/88, art. 30, I e V) e as empresas concessionárias, 
especificamente no que tange a alterações das condições estipuladas 
em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime Federal 
(serviço de energia elétrica) ou Municipal (serviço de esgoto e abas-
tecimento de água), mediante a edição de leis estaduais, afetando 
o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual 
de direito administrativo (ADI´s 2.337-MC/SC e ADI 3.729/SP).

A despeito das recentes decisões no âmbito da ADI 5.961/PR1 
e ADI 5.745/RJ2, a relação jurídica tratada pela proposição não se 

1  [...] Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge 
constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas con-
cessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, 
fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela es-
pecificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar 
sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição 
Federal. [ADI 5.961, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 19-12-2018, 
P, DJE de 26-6-2019.]

2  [...] O Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido 
formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do 

encerra unicamente em relação ao direito do usuário do serviço 
de telecomunicação (consumidor final do serviço), pois envolve a 
preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de con-
cessão de serviços públicos com o Poder Público, Política Tarifária 
e preservação da continuidade do serviço público de qualidade ao 
usuário.

A proibição interfere diretamente na política tarifária, elemento 
indispensável para o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão de serviços públicos (art. 175, III, da CF/88).

Ademais, não podemos olvidar que a lei a qual alude o caput e 
parágrafo único do art. 175, da Constituição Federal deverá ser editada 
pelo ente federativo competente para exercer, direta ou delegação, os 
serviços públicos.

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

 
[...] O sistema federativo instituído pela CF de 1988 torna inequívo-
co 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.)

Nesse contexto, o Projeto de Lei, ora em análise, possui vício 
intransponível de inconstitucionalidade formal quando a competência 
legislativa, e material, pois interfere diretamente no equilíbrio econômi-
co-financeiro dos contratos de concessão de serviços públicos.

Por fim, visto que a propositura de Lei Estadual não está em con-
sonância com a Constituição Federal, opinamos pela rejeição da maté-
ria, por inconstitucionalidade formal.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 387/2022, em face de sua inconsti-
tucionalidade material.

É o voto.

art. 2º, I, da Lei 7.574/2017 do estado do Rio de Janeiro. O dispositivo 
em questão obriga as empresas prestadoras de serviços de televisão a 
cabo, por satélite ou digital, a fornecerem previamente ao consumidor 
informações sobre a identificação dos profissionais que prestarão ser-
viços na sua residência. (...) No caso, o valor constitucional tutelado 
primariamente pela norma impugnada não é o serviço de telecomuni-
cações em si, mas a própria segurança do consumidor. O ato normativo 
impugnado estabelece uma obrigação de fazer, ou seja, uma obrigação 
de prestação positiva, que é informar ao consumidor. Tratando-se de 
matéria sujeita à competência concorrente (CF, art. 24, V), mostra-se 
legítima a atividade legislativa do estado-membro ao ampliar as ga-
rantias dos consumidores. Assim, não há que se falar em invasão da 
competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
(ADI 5.745, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 7-2-2019).
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 387/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 633 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 244/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a obriga-
toriedade de divulgação de mensagens educativas alertando para 
os malefícios e os riscos decorrentes do uso indevido de drogas ou 
substâncias entorpecentes, durante a realização de eventos artísti-
cos, culturais e esportivos, no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos da proposição de Lei, fica obrigatória em âmbito do 
Estado do Maranhão, durante a realização de eventos artísticos, cultu-
rais e esportivos, a inserção de mensagens educativas alertando para os 
malefícios e os riscos decorrentes do uso indevido de drogas ou subs-
tâncias entorpecentes.

Ressalta-se, por oportuno, que o presente Projeto de Lei 
guarda correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 8.883, de 30 de 
outubro de 2008, que Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 
patrocinadoras de eventos culturais de exibirem advertências sobre 
os malefícios das drogas e bebidas alcoólicas.

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.

Por fim, vale ressaltar, que esta Douta Comissão já deliberou, re-
centemente, sobre o Projeto de Lei nº 046/2021 (Parecer nº 260/2021), 
com o mesmo objetivo, tendo decidido pela prejudicabilidade, visto 
que a Lei nº 8.883, de 30 de outubro de 2008, já contempla a matéria, 
objeto da propositura sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 244/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 8.883, de 30 de outubro de 2008, a 
qual já contempla o assunto tratado no Projeto de Lei, ora em análise.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 244/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 634 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 419/2022, de autoria do Senhor Deputado Pro-
fessor Marco Aurélio, que Considera de Utilidade Pública o Centro 
Comunidade Terapêutica Recupera Vidas, com sede no Município 
de Davinópolis - MA e foro no Município de Imperatriz - MA.

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

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

O Centro de que trata a propositura de Lei é uma sociedade 
civil de direito privado, sem fins lucrativos, e de duração por tem-
po indeterminado, e tem por finalidade recuperar pessoas Jovens e 
adultos, dependentes de substâncias tóxicas de qualquer natureza.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 419/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 636 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

061/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que Con-
cede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Cineasta 
Jayme Monjardim Matarazzo, e dá outras providências.

 Registra a justificativa do autor da propositura, que o Cineasta 
Jayme Monjardim Matarazzo (São Paulo, 19 de maio de 1956) é um di-
retor brasileiro. Membro da tradicional Família Matarazzo, é filho do 
magnata André Matarazzo e da celebre cantora Maysa e neto do Conde 
de Matarazzo, sendo ainda pai do ator Jayme Matarazzo, e sobrinho do 
dublador Mário Monjardim.

Carreira
Jayme estudou cinema durante na Itália, onde fez parte da equipe 

de Michelangelo Antonioni. Começou profissionalmente no final da dé-
cada de 70, dirigindo curtas-metragens documentários e sendo assistente 
de direção de Francisco Ramalho Júnior em Paula - A História de uma 
Subversiva e Filhos e Amantes. Iniciou sua carreira na televisão no iní-
cio dos 1980 na Rede Bandeirantes, onde conduziu um especial sobre a 
mãe, a cantora Maysa, e a série infantil Braço de Ferro (1983), escrita 
por Marcos Caruso. No ano seguinte, transferiu-se para a Rede Globo, 
na qual passou a codirigir telenovelas, como Partido Alto, Roque San-
teiro e Sinhá Moça. Sua primeira direção-geral ocorre em Direito de 
Amar, telenovela de época de Walter Negrão, exibida na faixa das 18 
horas. Em 1989 é contratado pela extinta Rede Manchete, dirigindo o 
grande sucesso Pantanal, de Benedito Ruy Barbosa. Na emissora ainda 
dirige a macrossérie O Fantasma da Ópera e passa a coordenar o núcleo 
de criação. Entretanto, sai da Manchete pouco tempo depois. Durante 
a primeira metade da década de 1990, ainda participa de várias produ-
ções independentes, como a telenovela A Idade da Loba, história do 
dramaturgo Alcione Araújo bancada pela produtora TV Plus e exibida 
na Rede Bandeirantes. Volta para a Globo em grande estilo, dirigindo 
a minissérie Chiquinha Gonzaga, de Lauro César Muniz, em 1999. No 
mesmo ano, reata sua parceria com Benedito Ruy Barbosa, dirigindo 
a telenovela Terra Nostra, grande sucesso do ano de 1999. Em 2000, 
dirige a minissérie Aquarela do Brasil, também de Lauro César Muniz.

Em 2001 inicia uma parceria de grande sucesso com Glória Pe-
rez, dirigindo a telenovela O Clone. Em 2003 dirige e produz a minis-
série A Casa das Sete Mulheres, de Maria Adelaide Amaral e Walter 
Negrão, um grande êxito de público e crítica. Em 2005 rompe sua par-
ceria com Glória Perez, devido a opiniões diferentes que os dois tinham 
sobre o rumo da novela América. Isso aconteceu aproximadamente 
do capítulo 60 da novela. Em 2006, dirigiu a novela Páginas da Vida, 
de Manoel Carlos, na sua primeira parceria com o “autor do Leblon”. 
Desta vez, segundo a imprensa, sem a participação de Marcus Viana na 
trilha sonora (de acordo com o que foi divulgado, por pedido do próprio 
Manoel Carlos). Em 2008, gravou a minissérie Maysa - Quando Fala 
o Coração, contando a história de sua mãe, uma cantora de vida boê-
mia e depressiva. A minissérie foi protagonizada por Larissa Maciel[1] e 
seus dois filhos Jayme Matarazzo e André interpretam o próprio pai 
na minissérie,[2] exibida em nove capítulos no mês de Janeiro de 2009 
e escrita também por Manoel Carlos. Em abril de 2009, Jayme foi di-
retor de núcleo dos humorísticos de Renato Aragão, como A Turma do 
Didi e Aventuras do Didi. Os dois programas de Renato não tinham 
nada a ver com o antigo Os Trapalhões.

O novelista e o diretor voltam a trabalhar juntos na novela Viver a 
Vida, nova trama das 21h, cuja estreia ocorreu no dia 14 de Setembro de 
2009 e protagonizada por Taís Araújo (que vive a primeira protagonista 
negra de uma novela das 21h da Rede Globo) e José Mayer. Em março 
de 2013, volta à TV, agora dirigindo a novela Flor do Caribe de Walther 
Negrão. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

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 061/2022, 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 
061/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 640 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 423/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Adelmo Soares, que Declara de Utilidade Pública o Lar da Divina 
Providência – Organização de Amparo aos Idosos, com sede e foro 
no Município de Caxias, Estado do Maranhão.

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

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

O Lar da Divina Providência é uma organização da sociedade 
civil de interesse público, de direito privado, sem fins lucrativos, 
beneficente e de duração por tempo indeterminado, e tem por fi-
nalidades o acolhimento da velhice desamparada, de ambos os se-
xos, em situação de risco e vulnerabilidade social, moral e material, 
comprovadamente sem condições de receberem assistência pelos 
familiares, propiciando-lhes assistência moral e material em condi-
ções de liberdade e dignidade, visando a preservação e manutenção 
da saúde física, mental e espiritual.

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 423/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 641/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

063/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que Con-
cede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Cidinho Marques.

 Registra a justificativa do autor da propositura, que o Senhor 
Cidinho Marques, é considerado um dos grandes expoentes da his-
tória contemporânea da educação no Maranhão. É casado com a 
administradora de empresas e empresária Lou Marques e pai de Ro-
drigo Rafael. Dono de um currículo magnifico, Cidinho é pedagogo, 
tem pós-graduação em Neuropsicologia, com mestrado em Educação 
pela Columbia University (EUA), Doutorando em Psicologia na UCES 
(Buenos Aires), Master Coach pela Behavioral Coach Institute (Singa-
pura) Executive Coach pela Washington College of Coaching e Master 
em PNL (Associação Internacional de PNL), em formação em Psicaná-
lise pela Escola de Psicanálise de São Paulo. É instrutor de Meditação 
certificado pelo Deepak Chopra Center (EUA), Mentor de Coaches, 
especialista em Psicologia Positiva aplicada ao Coaching, Trainer em 
PNL, Analista DISC, escritor e palestrante motivacional. Sem mencio-
nar o trabalho social incessante, por ele desenvolvido. Há doze anos, 
a escola Comunitária Cidinho Marques, na comunidade Residencial 
Pirâmide, em Paço do Lumiar, atende crianças carentes anualmente.

Como principal marca da sua capacidade de liderança e aplica-
ção nos estudos, Cidinho foi escolhido diretor geral do Yázigi para o 
Norte do Brasil e membro do Conselho Pedagógico Nacional, cargos 
que ocupou por 15 anos. Ademais, com a expansão do Yázigi para o ex-
terior, o professor aceitou o desafio de dirigir por dois anos, uma escola 
no coração de Manhattan. O ilustre professor é Fundador do Grupo 
COC São Luís (composto pela escola COC São Luís, Faculdade ISL 
Wyden, Estácio EaD Calhau, Instituto Iluminar e diversas empresas de 
tecnologia em educação no Brasil). 

Como se observa, a trajetória de Cidinho Marques o faz merece-
dor da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman por contribuir 
de forma significativa para o desenvolvimento do Maranhão por meio 
de seu trabalho. Essa justificativa por si só atende a pertinência da ma-
téria.

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 Reso-
lução Legislativa n.º 063/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte 
Júnior.

 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 
063/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 642 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 431/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Antônio Pereira, que Considera de Utilidade Pública o Instituto de 
Desenvolvimento e Inovação em Gestão, Educação e Políticas Pú-
blicas - DIGEPP, com sede e foro no Município de São Luís, Estado 
do Maranhão.

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

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

O Instituto de que trata a propositura de Lei é uma associa-
ção de direito privado, sem fins lucrativos, e de duração por tempo 
indeterminado, e tem por finalidade promover parceria e aliança 
entre associados, com entidades públicas ou privadas, nacionais  e 
estrangeiras, objetivando a melhoria da qualidade social da edu-
cação pública brasileira, pelo aperfeiçoamento da gestão; apoio ás 
organizações a construir resultados extraordinários conforme obje-
tivos específico definidos.

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 431/2022, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
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em 29 de novembro 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 644 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

062/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Márcio Honaiser, que 
visa conceder a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Se-
nhor Renato Dionísio de Oliveira.

Esclarece o autor da propositura de Lei, em epígrafe, que o Se-
nhor Renato Dionísio de Oliveira, é filho da Senhora Catarina Santos 
de Oliveira e do Senhor Alcides Dionísio de Oliveira, natural de 
Pindaré Mirim, nasceu em 13 de maio de 1955, dia de um dos maiores 
marcos na história do Brasil, a Abolição da escravatura; sob o Signo 
de Touro, que evoca a força e a determinação, tendo sua numerologia 
15 (1 do astro Sol, 5 do planeta Mercúrio, e a soma dos dois igual a 6 
do planeta Vênus, que remete a paixão pela beleza e as artes). 

Chegou na Athenas Brasileira, permeou de verdureiro à vende-
dor de livros, casou-se e constituiu família, e se engajou nas mais no-
bres e diversas causas sociais, a exemplo luta do Movimento Estudantil 
pela meia passagem (ocasião em que em ato de resistência apanhou da 
polícia local). 

Como esportista, fez parte de diversos clubes, chegando a fundar 
o Leão Dourado, já na Política fez parte da Fundação do Partido dos 
Trabalhadores – PT, mas foi no PDT (Partido Democrático Trabalhis-
ta) que criou história e ao lado do seu eterno amigo e conselheiro Ja-
ckson Lago, foi gestor de empresas e órgãos públicos (Coliseu, Ipam, 
Etc..), até desaguar na essência do seu destino, quando ficou deslum-
brado com a paixão maior: O Carnaval. 

Na Favela do Samba foi no princípio uma paixão, depois Pre-
sidente e provedor de inúmeros carnavais, salientando os enredos em 
homenagem a mulheres fortes, além dos seus tempos, reais ou imagi-
nárias – cujo enredo na sua gestão de Presidente, considera um divisor 
de águas, tanto na questão política, como no monopólio dos títulos por 
duas agremiações da época; ou do encanto da fictícia Saraminda, obra 
do escritor José Sarney, e que foi considerado até hoje como um dos 
maiores espetáculos já vistos na Passarela do Carnaval Ludovicense... 
depois a sua grande contribuição aos Blocos tradicionais e Alternati-
vos, onde sua paixão ficou Sem Limites. 

Nesse permeio de tempo, floresceu o Escritor e Historiador, com 
seus artigos fortes; sua veia Poeta, com centenas de poesias; Com-
positor, com inúmeros sambas, toadas... e foi ai que se encontrou… 
primeiro, com o boi de Palha e depois, sua maior criação: O Boi Piri-
lampo, grupo que apresenta um espetáculo, de musicalidade, dança e 
impacto visual de um colorido que encanta, que traz na sua Orquestra 
e Toadas, seu ponto forte, mas seu conjunto está na força e alegria dos 
componentes que promovem um Divino Espetáculo, uma verdadeira 
festa dionisíaca cultural. 

Por todo o exposto, o homenageado tem uma trajetória de mais 
de 40 anos dedicados à promoção cultural desse Estado, 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 062/2022, de autoria do Senhor Deputado Márcio 
Honaiser.

 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 
062/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 647 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 273/2022, de autoria da Senhora Deputada 
Andreia Rezende , que Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, 
a Semana Estadual das Pessoas com Deficiências e das Pessoas com 
Doenças Raras, e dá outras providências.  

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 559/2022), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

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

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

Ordinária   nº 273/2022) 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 273/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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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PROJETO DE LEI Nº 273/2022

Altera e acrescenta dispositivos 
à Lei nº 11.164, de 14 de novembro de 
2019, que Institui a Semana Estadual de 
Conscientização sobre Doenças Raras e 
Genéticas nas escolas do Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

Art. 1º Altera dispositivos da Lei nº 11.164, de 14 de novembro 
de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a 
Semana Estadual da Pessoa com Deficiência e das Pessoas com Do-
enças Raras e Genéticas, a ser realizada, anualmente, na semana em 
que estiver inserido o dia 21 de setembro, data em que no Brasil é 
celebrado o dia nacional de luta da Pessoa com Deficiência, com os 
seguintes objetivos:

I - Estimular reflexões e debates sobre o combate à discriminação 
contra Pessoas Portadoras de Deficiência, Doenças Raras e Genéticas;

II - Instruir e esclarecer dúvidas acerca da Convenção Intera-
mericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência no que for relacionado 
aos portadores de doenças raras e genéticas.

III - promoverá atividades educativas de conscientização e orien-
tação sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, bem como 
sobre as pessoas com doenças raras e genéticas, devendo consistir de 
programação oficial que contenha atividades sobre a temática da pes-
soa com deficiência e das pessoas com doenças raras e genéticas, tais 
como inclusão social, educação especial, geração de oportunidades de 
trabalho, esporte e lazer adaptados, e divulgação de avanços técnico-
-científicos e médicos.

Parágrafo único - Essa semana passará a fazer parte do Calen-
dário Oficial do Estado do Maranhão.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 648/ 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 065/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Regulamenta no âmbito do Estado do Maranhão, o 
restabelecimento dos serviços essenciais de água e esgoto, e dá outras 
providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 831/2021), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Modificativa, bem como parecer de 
mérito favorável da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias ( Parecer nº 003 /2022).

Concluída a votação, com a emenda  modificativa, 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  065/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 065/2019, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 29  de novembro 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 065 / 2019

Regulamenta no âmbito do Estado 
do Maranhão, o restabelecimento dos 
serviços essenciais de água e esgoto, e dá 
outras providências.

Art. 1º Fica instituído os prazos para restabelecimento dos servi-
ços essenciais, de água e esgoto, nas zonas rurais e urbanas, definidos 
da seguinte forma:

I – até 06 (seis) horas, para religação normal de unidade consumi-
dora localizada em área urbana;

II – até 12 (doze) horas, para religação normal de unidade consu-
midora localizada em área Rural;

III – até 03 (três) horas, para religação de urgência de unidade 
consumidora localizada em área urbana;

IV – até 06 (seis) horas, para religação de urgência de unidade 
consumidora localizada em área rural.

Parágrafo único. A contagem dos prazos para religação iniciará 
com a solicitação formalizada pelo consumidor para reativação do ser-
viço, mediante comprovação de pagamento do débito ou compensação 
do débito no sistema da distribuidora.

Art. 2º A concessionária de água e esgoto, fica responsável por 
todos os gastos do corte realizados, exceto aqueles gerados por culpa 
exclusiva do consumidor.

Art. 3º Nos casos de suspensão, o aviso de corte emitido pelas 
concessionárias de água e esgoto deve ser específico, claro e pormeno-
rizado e com entrega comprovada ou, alternativamente, impresso em 
destaque na fatura, com antecedência mínima de:

I - 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou 
II - 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. 
§ 1º O aviso de corte deve ser impresso em ordem prioritária, 

posicionado acima da taxa de consumo e do valor de cobrança. 
§ 2º As cobranças e avisos serão redigidos em termos claros e 

com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será 
inferior ao corpo doze, nos termos do art. 54, § 3º, da Lei nº 8.078/1990.

§ 3º As informações de cobrança e avisos de corte devem ser 
acessíveis à pessoa com deficiência, nos termos do art. 6º, parágrafo 
único, da Lei nº 8.078/1990.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 649 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionalida-

de e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 413/2022, de autoria do Se-
nhor Deputado Hélio Soares, que Considera de Utilidade Pública a As-
sociação das Mães e dos Amigos do Conjunto São Raimundo- AMASR, 
com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
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correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 9.247, de 12 de julho de 
2010, que Considera de Utilidade Pública a Associação das Mães e dos 
Amigos do Conjunto São Raimundo – AMSR, com sede e foro no Mu-
nicípio de São Luís, Estado do Maranhão.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 
1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a conso-
lidação 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”;

(...)
Parágrafo único. Se um Deputado verificar a apresentação de 

projeto de lei ou qualquer outra proposição de outro parlamentar, 
idêntico ou análogo ao que tenha sido apresentado antes, poderá so-
licitar, por escrito, ao Presidente, que considere prejudicada a propo-
sição mais recente. Uma vez verificada a procedência do alegado, o 
Presidente mandará arquivar a proposição impugnada.

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 413/2022, visto que guardar correlação de objeto com a Lei 
Ordinária nº 9.247, de 12 de julho de 2010, conforme acima descrito.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 413/2022, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 29 de novembro 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 650 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 430/2022, de autoria da Senhora Deputa-
da Helena Duailibe, que Considera de Utilidade Pública o Instituto 
Acolher, com sede e foro no Município de São José de Ribamar, 
Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 

Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O  Instituto de que trata a propositura de Lei é uma entidade 
civil, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, e 
tem como finalidades: desenvolver ações de proteção à família, à in-
fância, à maternidade, à adolescência e velhice; empreender ações 
de preservação, habitação, reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiências e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
empreender esforços para integrar os jovens no mercado de traba-
lho; amparo às crianças e adolescentes carentes, entre outras.

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 430/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 651 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 024/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Ariston Sousa, ao Município de Bacabeira - MA, 
pela comemoração do seu aniversário de 28 (vinte e oito) anos de 
fundação.

Cumpre mencionar que a Cidade de Bacabeira, é um 
Município Maranhense que faz parte da Região Metropolitana de 
São Luís, com a população estimada em 16.812 habitantes, e tem a 
extensão de 615,6 km², e fará 28 anos de emancipação política no 
próximo dia 10 de novembro.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 024/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
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votam pela aprovação da Moção nº 024/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

29 de novembro 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 652 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 432/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Márcio Honaiser, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Ce-
cília Silva Lima, com sede e foro no Município de São Luís, Estado 
do Maranhão.

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

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

O Instituto  de que trata a propositura de Lei é uma pessoa 
jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, e de duração por 
tempo indeterminado, e tem como finalidades: Participação em 
Programas e Serviços Culturais especialmente desenvolvidos em 
prol da comunidade; Busca de parcerias para proporcionar cursos 
profissionalizantes entre outros; Desenvolvimento de atividades. 
Durante todo o ano, que propiciem a sustentação da União e outras 
atividades compatíveis com a finalidade e os propósitos da União, 
desde que, expressamente autorizadas pela Assembleia Geral.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 432/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 653 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 436/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Edivaldo Holanda, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Ma-
ranhense da Melhor Idade - IMMI, com sede e foro no Município 
de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

O Instituto  de que trata a propositura de Lei é uma pessoa 
jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, e de duração por 
tempo indeterminado, e tem como finalidades: Colocar à disposição 
da pessoa idosa, em particular, e da comunidade em geral, espaços 
com estrutura e organização próprias que promovam a solidarie-
dade, a cultura, a criatividade e a alegria, de modo a estabelecer 
laços de fraterna amizade e companheirismo. Promover o convívio 
e proporcionar bem-estar e qualidade de vida; preferencialmente a 
pessoas idosas e sua família;

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 436/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 654 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 437/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Edivaldo Holanda, que Declara de Utilidade Pública o Instituto de 
Orientação e Prática Jurídica -IOPJ, com sede e foro no Município 
de São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

O Instituto  de que trata a propositura de Lei é uma pessoa 
jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, e de duração por 
tempo indeterminado, e tem como finalidades: Promover a repre-
sentação e defesa dos interesses e direitos humanos e sociais do Ins-
tituto de Orientação e Prática Jurídica, das organizações e pessoas 
associadas bem como seus ideais e causas diante da opinião pública; 
Promover a integração ao mercado de trabalho, com realização de 
cursos de capacitações; Promover as atividades culturais, sociais 
como instrumento de fortalecimento da cidadania; Operação de 
páginas de internet (websites) ou de ferramentas de busca (search 
engine) para gerar e manter grandes bases de dados de endereços 
e conteúdo de internet voltadas às finalidades desta entidade; Pro-
mover, a edição de livros (literários, didáticos, infantis, dicionários, 
atlas, enciclopédias, na forma impressa, eletrônica e internet, bem 
como aquisição de direitos autorais para a edição e disseminação de 
livros e gestão de direitos de obras literárias.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 437/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 655 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de  Lei nº 438/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Fábio Macêdo, que Considera de Utilidade Pública a Associação das 
Donas de Casa da Santa Efigênia, com sede e foro no Município de 
São Luís, Estado do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 

Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação de que trata a propositura de Lei é uma pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e de duração por 
tempo indeterminado, e tem como finalidades: promover o amparo 
social da coletividade; promover a defesa da saúde e assistência mé-
dico-social; promover a educação e desenvolver atividades sociais, 
culturais e assistenciais, entre outras. 

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 438/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 656 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 433/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Márcio Honaiser, que Considera de Utilidade Pública a Comuni-
dade Católica Shalom, com sede e foro no Município de São Luís, 
Estado do Maranhão.

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

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

A Organização de que trata a propositura de Lei é uma pes-
soa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, be-
neficente e de duração por tempo indeterminado, e tem como fina-
lidades: Contribuir para renovar a ação evangelizadora da Igreja, 
com novo ardor, novos métodos e novas expressões, além de procu-
rar transformar as atividades seculares em meios de evangelização 
e santificação. Participação em Programas e Serviços Assistenciais 
e Culturais especialmente desenvolvidos em prol da comunidade; 
Realização de Seminários de Vida no Espírito Santo; realização 
de cursos e pregações sobre a doutrina da fé católica; Realização 
de encontros e promoção vocacionais; Realização de retiros espiri-
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tuais; promoção de eventos religiosos, culturais, educacionais, as-
sistenciais, artísticos e esportivos; Realização de palestras, cursos 
e eventos que fomentem a prevenção ao uso de drogas, o combate 
ao isolamento e à violação dos direitos, o respeito, a solidariedade, 
a integração social, o fortalecimento dos vínculos familiares, a pro-
teção ao idoso, à criança e ao adolescente; a promoção da ética da 
paz, da cidadania, da democracia e de outros valores universais; 
Firma convênios, contratos, afilia-se, cria, administra e associa-se 
a entidades beneficentes e filantrópicas que prestem serviços nas 
áreas de assistência social, educação e saúde; Firma convênios, 
contratos, afilia-se, cria, administra e associa-se a instituições que 
possam gerar recursos econômicos e financeiros que possam dar 
suporte aos seus objetivos sociais; entre outras.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 433/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 657 /2022
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

064/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Othelino Neto, que Con-
cede o Título de Cidadão Maranhense ao Juiz Paulo Mon’t Alverne 
Frota, natural do Estado do Ceará.

  Consta no breve Currículo do homenageado, que o Doutor Pau-
lo Mon’t Alverne Frota, possui Graduação em Direito pela Universida-
de Federal do Ceará (1985) e Especialização em Direito do Trabalho e 
Direito Processual do Trabalho pela Faculdade Santa                  Teresinha 
- CEST. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do 
Trabalho. Foi professor da Escola Superior da Magistratura do Traba-
lho do Estado do Maranhão - ESMATRA - 1999 a 2002; procurador 
jurídico da Universidade Estadual do Vale do Acaraú - UVA de 1990 
a 1992 e Defensor Público do Estado do Ceará de janeiro a julho de 
1993. Desde 1994 é Juiz do Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região 
(MA). É professor da Escola Judicial da Magistratura do TRT da 16ª 
Região - EJUD 16; professor convidado da ENAMAT - Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho -TST; 
professor da pós-graduação da Faculdade Santa Teresinha - CEST e 
professor da pós-graduação da Universidade CEUMA. É patrocinador 
do projeto adotado pelo TRT, “Justiça do Trabalho de Portas Abertas”, 
voltado a apresentar a justiça do Trabalho e a atuação dos juízes do TRT 

para estudantes de Direito.
Acadêmico
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Especialização em Especialização em Direito do Trabalho e 

Direito Processual do Trabalho
2013 - 2014
Faculdade Santa Terezinha - CEST 

Título: A Jurisprudência do TST e o Desprestígio ao Princípio da Pro-
teção: a necessidade de a jurisprudência do TST se mostrar mais atenta 
aos princípios de proteção ao hipossuficiente 
Orientador: Saulo Tarcisio de Carvalho Fontes 

Graduação em Direito
1980 - 1985
Universidade Federal do Ceará 

Orientador: Não tive 

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Direito / Subá-

rea: Direito Privado/Especialidade: Direito do Trabalho.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Conferência Nacional de Conciliação e Mediação. Conciliação e 

Mediação. 2016. (Congresso).
Evento da Escola Judicial do TRT da 2ª Região/SP. Ferramentas 

Tecnológicas à Serviço da Jurisdição - O Processo Eficaz. 2016. (Ou-
tra).

FIS - Módulo de Formação Inicial de Servidor. Oficina de Despa-
cho, Decisões Processuais e Execução. 2016. (Outra).

FIS - Módulo de Formação Inicial de Servidor. Oficina de Tecno-
logia da Investigação Patrimonial. 2016. (Outra).

18 Curso de Formação Inicial da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT/Laboratório 
Judicial. Oficina de Decisão Processual. 2015. (Outra).

Curso sobre Técnicas de Mediação e a Conciliação em Matéria 
Trabalhista. Conciliar: do Improviso à Técnica. 2015. (Outra).

Curso sobre Técnicas de Mediação e a Conciliação em Matéria 
Trabalhista. Mediação de Conflitos. 2015. (Outra).

Evento da Escola Judicial do TRT 16ª Região. Execução - Ferra-
mentas de Investigação Patrimonial. 2015. (Outra).

II Semana de Extensão da EJUD/TRT16.Execução - Ferramentas 
de Investigação Patrimonial. 2015. (Outra).

II Semana de Extensão da EJUD/TRT16.Elaborações de Deci-
sões Judiciais. 2015. (Outra).

16 Curso de Formação Inicial da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT /Laboratório 
Judicial. Oficina de Decisão Processual. 2014. (Oficina).

Curso de Formação Continuada para Magistrados da Escola Judi-
cial do TRT 16ªRegião.Mediação e Conciliação. 2013. (Outra).

II Fórum de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A Saúde do 
Trabalhador - Proteção e Reparação Civil. 2013. (Outra).

2ª Oficina do Servidor - TRT 16.Ferramentas Tecnológicas À 
Serviço da Jurisdição - Processo Eficaz. 2012. (Outra).

Curso da Escola Judicial do TRT 5/BA.A Tecnologia à Serviço da 
Execução. 2012. (Outra).

Curso de Formação Inicial para Magistrados Módulo Regional - 
Programa Anjo. A Tecnologia à Serviço da Efetividade da Jurisdição - o 
processo eficaz. 2012. (Outra).

Curso de Formação para Magistrados Módulo Regional - Progra-
ma Anho. Técnicas de Conciliação. 2012. (Outra).

Oficina de Capacitação de Assessores de Desembargadores. 
Diagnóstico dos Principais Motivos do Retardamento da Execução na 
16ª Região. 2012. (Oficina).

V Encontro Regional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Fede-
rais.O Oficial de Justiça e as Novas Tecnologias na Execução. 2012. 
(Encontro).

Congresso Sobralense de Direito - I Encontro Sobralense de Es-
tudos Jurídicos. Minicurso: Justiça do Trabalho e Dignidade da Pessoa 
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Humana. 2011. (Oficina).

VI CICLOJUR - Ciclo de Estudos Jurídicos. A Tecnologia à Ser-
viço da Efetividade da Jurisdição: o processo eficaz. 2011. (Outra).

A Tecnologia à Serviço de uma Execução Célere no Direito Pro-
cessual do Trabalho. A tecnologia à serviço de uma Execução Célere no 
Direito Processual do Trabalho. 2010. (Seminário).

Congresso Brasileiro de Educação Corporativa do Judiciário - 
CONECJUS. Congresso Brasileiro de Educação Corporativa do Judi-
ciário - CONECJUS. 2010. (Congresso).

III Congresso Nacional do Oficiais de Justiça Avaliadores Fede-
rais. A Tecnologia à Serviço da Efetividade da Jurisdição Trabalhista. 
2010. (Congresso).

III Encontro Regional de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais 
Região Nordeste II. Reforma no Processo de Execução - Juiz do Traba-
lho da 3ª Vara de São Luís. 2010. (Encontro).

Semana do Direito da Faculdade Luciano Feijão. A Tecnologia 
à Serviço da Efetividade da Jurisdição Trabalhista. 2010. (Congresso).

Seminário Estadual sobre Integração de Procedimentos em Saú-
de do Trabalhador. 2010. (Congresso).

Seminário Estadual sobre Integração de Procedimentos em Saú-
de do Trabalhador. Direito do Trabalhador e Acidente do Trabalho. 
2010. (Seminário).

Ciclo de Palestras da Semana Conciliar - TRT 16.A Importância 
da Perícia Médica em Acidente de Trabalho. 2009. (Outra).

Ciclo de Palestras da Semana Conciliar - TRT 16.A Importância 
da Conciliação na Solução dos Conflitos. 2009. (Outra).

Congresso Brasileiro de Carreiras Jurídicas de Estado. 2008. 
(Congresso).

V Congresso Internacional de Direito do Trabalho. 2008. (Con-
gresso).

VI Congresso Internacional de Direito do Trabalho. 2008. (Con-
gresso).

I Curso de Formação Inicial da Escola Judicial de Magistratura 
Trabalhista do TRT da 16ªRegião.I Curso de Formação Inicial da Es-
cola Judicial de Magistratura Trabalhista do TRT da 16ª Região. 2007. 
(Simpósio).

Recurso e Execução - Incidentes Frequentes e Técnicas de Des-
pacho. Recurso e Execução - Incidentes Frequentes e Técnicas de Des-
pacho. 2006. (Oficina).

Workshop de Planejamento e Liderança do TRT 16ª Região. 
2006. (Outra).

Direito e Rotinas Trabalhistas nas Fases de Execução. Direito e 
Rotinas Trabalhistas na Fase de Execução. 2005. (Simpósio).

I Jornada Brasileira de Direito Processual Civil. 2005. (Outra).
I Workshop de Chefia e Liderança do TRT da 16ª Região. 2005. 

(Outra).
Curso sobre Rotinas Trabalhistas - TRT 16ª Região. Rotinas Tra-

balhistas. 2004. (Simpósio).
VI Simpósio Nacional de Direito Constitucional. 2004. (Simpó-

sio).
III Congresso Internacional de Direito do Trabalho. 2003. (Con-

gresso).
Congresso Brasileiro de Direito Constitucional Aplicado. 2002. 

(Congresso).
Encontro Brasil-Portugal de Direito Constitucional. 2002. (En-

contro).
II Congresso Internacional de Direito do Trabalho no Maranhão. 

2002. (Congresso).
I Simpósio do Curso de Direito da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú. Do Procedimento Sumaríssimo à Flexibilização - Celeridade 
Processual x Redução de Direitos Trabalhistas. 2002. (Simpósio).

I Congresso Internacional de Direito do Trabalho. 2001. (Con-
gresso).

II Ciclo de Estudos Jurídicos da Escola Superior da Magistratura 
do Trabalho do Maranhão. Teoria Geral da Execução Trabalhista. 2001. 
(Simpósio).

1ª Treinamento de Defensores Públicos do Estado do Ceará. 

1994. (Oficina).
Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-

solução Legislativa  n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Inter-
no desta Casa:

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

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

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que 

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

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto 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 064/2022, 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 
064/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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 658 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

065/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Doutor Fernando José Macieira Sarney.

 Registra a justificativa do autor da propositura, que o Doutor 
Fernando José Macieira Sarney, nasceu em 7 de janeiro de 1956, filho 
de José Sarney e Marly Sarney. Tem dois irmãos, os políticos Roseana 
Sarney e José Sarney Filho. Graduou-se em Engenharia Civil pela Es-
cola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1978.

Casou-se com Teresa Cristina Murad Sarney, com quem teve 
suas filhas: Ana Clara, Maria Adriana, Maria Fernanda e Ana Theresa.

Em sua atuação profissional, em 1979 trabalhou na SERVENG-
-CIVILSAN SIA como Engenheiro Civil, também trabalho de 1979 a 
1983 na DERSA como Engenheiro Civil.

Contudo, no ano de 1983 a 1990 foi Diretor e Presidente da Com-
panhia Energética do Maranhão CEMAR.

No ano de 1990 – 1991 trabalhou no Governo do Estado do Ma-
ranhão como secretário de Articulação Política. 
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De 1989 a 2004 Diretor de Relações Institucionais da Confede-

ração Brasileira de Futebol. Foi membro de Conselho Nacional de Es-
porte entre 2004 a 2008.

No ano 1991 até hoje é Diretor e Presidente do Sistema Mirante 
de Comunicação, um conglomerado de emissoras de rádio e televisão 
no Maranhão.

No ano de 2004 até hoje é Vice Presidente da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF). Essa justificativa por si só atende a pertinência 
da matéria.

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 065/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellin-
gton do Curso.

 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 
065/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 29 de novembro 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                                                 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 050/2022. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO (A): EMPRESA TECNOSAN PROJETOS E SO-
LUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA. OBJETO:  Contratação de 
empresa especializada na manutenção de equipamentos de Estação de 
Tratamento de Efluentes (ETE), especificamente no Reator Anaeróbio 
de Fluxo Ascendente (RAN) e no Filtro Submerso Aerado (FSA), fa-
bricada em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), incluindo 
o fornecimento e substituição/instalação de peças e componentes em 
material especificado para a ETE da Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão – Palácio Manoel Bequimão, à Av. Jerônimo de Al-
buquerque s/n – Sítio Rangedor – Calhau, São Luís (MA). VALOR 
DO CONTRATO: R$ 185.463,83 (cento e oitenta e cinco mil, qua-
trocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 01101 – Assembleia 
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Ma-
ranhão (MANUTENÇÃO). Natureza Despesa: 33.90.39.17 – Manu-
tenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. Fonte Recurso: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. DA NOTA DE EM-
PENHO: 2022NE002638, de 09/11/2022, no valor de R$ 185.463,83 
(cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oi-
tenta e três centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
1 (um) ano, a partir da data de sua assinatura. BASE LEGAL: Pro-
cesso Administrativo nº 1328/2022-ALEMA; Lei nº 8.666/93; Lei nº 
10.520/02; Lei nº 8.078/90 e Resolução Administrativa nº 955/2018.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25/11/2022. ASSINA-

TURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão e EMPRESA TECNOSAN 
PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA., CNPJ nº 
26.775.721/0001-67. São Luís – MA, 29 de novembro de 2022. Tarcí-
sio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

P O R T A R I A   Nº 1681/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 2798/2022-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ERIKA HELENA BEZERRA DA 

SILVA, matrícula nº 1619063 e MARCELO LOPES CARVALHO,  ma-
trícula nº 1411354,  ambos lotados na Diretoria de Administração no 
Núcleo de Qualidade Ambiental, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal e Fiscal Substituto da Ordem de Fornecimento ou equivalente,  
referente a aquisição de produto químico na espécie Hipoclorito de 
Cálcio (cloro disponível – 65%) para o tratamento de desinfecção do 
efluente da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, conforme  determina o Art. 25 da Resolução 
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 29 de novembro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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