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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE
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REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Dep. Antonio Pereira

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
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Titulares
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares

Titulares
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Deputado Fábio Macêdo
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Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Edivaldo Holanda
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Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Luiz Henrique Lula
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Deputado Duarte Júnior
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Deputado Carlinhos Florêncio
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Deputada Socorro Waquim
Deputado Fábio Macêdo
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Deputado Antonio Pereira
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
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Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputado Fábio Braga
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Ciro Neto
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Fábio Braga
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Mical Damasceno
Deputada Daniella Tema
Deputado Neto Evangelista
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
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Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

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

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 / 09 / 2021 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........33 MINUTOS
2.BLOCO PARL. INDEPENDENTE..............................08 MINUTOS 
3.BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE............................08 MINUTOS
4.BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO...............................11 MINUTOS
5.PSDB...............................................................5 (CINCO) MINUTOS 
6.PARTIDO VERDE..........................................5 (CINCO) MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 15.09.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
083/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, 
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO 
VALE” AO JORNALISTA E APRESENTADOR JOSÉ CIRILO TEI-
XEIRA FILHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELIS-
TA.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
157/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, 
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO EMPRESÁRIO JOSÉ GONÇALVES DOS SAN-
TOS NETO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

3. REQUERIMENTO Nº 335/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM 
DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO EDUARDO BRAIDE E 
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL OSMAR FILHO,  
EXTENSIVO A TODA POPULAÇÃO LUDOVICENSE, PARABE-
NIZANDO-OS PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DE FUNDA-
ÇÃO DA CIDADE DE SÃO LUÍS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 
2021.

4. REQUERIMENTO Nº 337/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RILDO AMARAL, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZ ADA MAIS UMA EDIÇÃO 
DO PROGRAMA ASSEMBLÉIA EM AÇÃO, NA DATA DO DIA 1º 
DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAROLINA/MA, TENDO COMO 
TEMA PRINCIPAL O INCENTIVO AO TURISMO E RIQUEZAS 
LOCAIS.

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 334/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA, SOLICITAN-
DO QUE DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADA 
À COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL A INCLUSÃO DA CIDADE DE TUTÓIA COMO 
UMA DAS SEDES DA SÉRIE DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ONDE 
SERÃO DEBATIDAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS.

6. REQUERIMENTO Nº 336/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 

DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE 
PESAR AOS FAMILIARES, DO SENHOR DÁRIO ITAPARY NI-
COLAU, PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 26 DE 
ABRIL DE 2021.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 14/09/2021 – TERÇA -FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 424/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO 
DE ACADEMIAS, ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE 
SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS E AFINS, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, A ADOTAREM MEDIDAS DE AUXÍ-
LIO E SEGURANÇA À MULHER QUE SE ENCONTRE EM RISCO 
OU QUE VENHA A SOFRER ASSÉDIO E/OU IMPORTUNAÇÃO 
SEXUAL EM SUAS DEPENDÊNCIAS. 

2.PROJETO DE LEI Nº 425/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANA DO GÁS, DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE CON-
TEÚDO DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NOS CURRÍCULOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, EM CONFORMIDADE COMO DIS-
POSTO NA LEI FEDERAL Nº 9.475/97 E LEI DE DIRETRIZES E 
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E LEI Nº 14.164, DE 10 DE 
JUNHO DE 2021.

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 48/2021, 
INSTITUI O PROGRAMA DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO 
NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

4.MOÇÃO Nº 63/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO, SOLIVITANDO ENVIO DE APLAUSOS AO SENHOR 
FÁBIO SANTOS DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA EM 
BOM JARDIM, PELA 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 411/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI E INCLUI 
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O 
ABRIL LARANJA - MÊS DE VALORIZAÇÃO DA LEITURA.

2.PROJETO DE LEI Nº 412/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAMPA-
NHA VERÃO NO TRÂNSITO A SER REALIZADA NAS PRAIAS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

3.PROJETO DE LEI Nº 413/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITOS AO TRI-
BUNAL REGIONAL ELEITORAL E AO ÓRGÃO DE IDENTIFICA-
ÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

4.PROJETO DE LEI Nº 414/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI NAS 
ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO O PROGRAMA 
“ESTUDANTE FREQUENTE”, COM INTUITO DE COMBATER 
A EVASÃO ESCOLAR E RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS 
ALUNOS.

5.PROJETO DE LEI Nº 415/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DETERMINA O PA-
GAMENTO DE TODAS AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE 
ANIMAIS VÍTIMAS DE MAUS TRATOS PELOS AGRESSORES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

6.PROJETO DE LEI Nº 416/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE DE PREVENÇÃO ÀS 
DROGAS E ATENÇÃO AOS FAMILIARES ADICTOS NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

7.PROJETO DE LEI Nº 417/2021, DE AUTORIA DO DE-
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PUTADO NETO EVANGELISTA, QUE TORNA OBRIGATÓRIA 
A PRESENÇA DE GUIA DE TURISMO/REGIONAL DO MARA-
NHÃO EM EXCURSÕES DE TURISMO REALIZADAS NO ESTA-
DO DO MARANHÃO. 

8.PROJETO DE LEI Nº 418/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE ACERCA 
DA OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS 
ELETRÔNICOS EXCLUSIVOS AOS USUÁRIOS QUE NÃO UTI-
LIZAM O SISTEMA DE BIOMETRIA OU IMPRESSÃO DIGITAL, 
NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS NO ÂMBITO NO ESTADO DO 
MARANHÃO.

9.PROJETO DE LEI Nº 419/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE PROÍBE O CORTE 
NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 
EM ABRIGOS DE IDOSOS, ORFANATOS, CENTROS TERAPÊU-
TICOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS E INSTITUIÇÕES, FILAN-
TRÓPICAS ENQUANTO PERDURAR A VIGÊNCIA DO DECRETO 
ESTADUAL DE CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA 
DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19.

10.PROJETO DE LEI Nº 420/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AUTORIZA A CRIAÇÃO 
DO PROGRAMA ‘CRIANÇA SEGURA’, COM A IMPLANTAÇÃO 
DE COMISSÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E EN-
FRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
E PRIVADAS NO ÂMBITO NO ESTADO DO MARANHÃO.

11.PROJETO DE LEI Nº 421/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTONDO CURSO, CONSIDERA DE UTI-
LIDADE PÚBLICA, A FUNDAÇÃO EVANGÉLICA MARANATA 
(FEM).

12. PROJETO DE LEI Nº 422/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZITO ROLIM, CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA SERVOS DO CORAÇÃO 
DE MARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

13.MOÇÃO Nº 062/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS AO JURISTA E ESCRITOR DR. DANIEL BLUME, PELA ELEI-
ÇÃO COMO MEMBRO EFETIVO DA CENTENÁRIA ACADEMIA 
MARANHENSE DE LETRAS - AML.

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10, DE AUTO-

RIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14, DE 17 
DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZA-
ÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO) E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Diretoria Geral de Mesa, 14 de setembro de 2021.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 15.09.2021

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 15/09/2021 – QUARTA -FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 426/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO MARCOS CALDAS, QUE DECLARA UTILIDADE PÚBLI-
CA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ROSA DÁLIA.

2.PROJETO DE LEI Nº 427/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANA DO GÁS, QUE CRIA A CARTEIRA ESTADUAL 
DA SAÚDE DA MULHER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO. 

3.PROJETO DE LEI Nº 428/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANA DO GÁS, QUE DISPÕE SOBRE O REGISTRO E A DI-

VULGAÇÃO BIMESTRAL DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA CON-
TRA A MULHER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

4.PROJETO DE LEI Nº 429/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI O ESTATUTO DA DESBU-
ROCRATIZAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

5.PROJETO DE LEI Nº 430/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI COMO PE-
RÍODO ALUSIVO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO NO MÊS 
DE AGOSTO, O QUAL RECEBERÁ COMO DENOMINAÇÃO DE 
CAMPANHA O TÍTULO AGOSTO DOURADO. 

6.PROJETO DE LEI Nº 431/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE ACERCA 
DA OBRIGATORIEDADE DE OS ESTABELECIMENTOS DE EN-
SINO PÚBLICOS E PRIVADOS MANTEREM PROGRAMAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA, BEM COMO SUA EXECUÇÃO, 
VOLTADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊN-
CIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

7.PROJETO DE LEI Nº 432/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS EDUCATIVAS CONTRA A 
AUTOMUTILAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS 
REALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

8.PROJETO DE LEI Nº 433/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O PRO-
GRAMA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA DEPRESSÃO 
INFANTO-JUVENIL.

9.PROJETO DE LEI Nº 434/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CRIA O PROGRAMA 
DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIO-
LÊNCIA DOMÉSTICA NO ESTADO DO MARANHÃO.

10.PROJETO DE LEI Nº 435/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE A 
CRIAÇÃO DE PROTOCOLO ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO 
E ENCAMINHAMENTO DAS PATOLOGIAS SUSCETÍVEIS AO 
SUICÍDIO, A SER IMPLANTADO EM TODA REDE PÚBLICA DE 
SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

11.PROJETO DE LEI Nº 436/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CRIA A POLÍTICA 
DE SAÚDE DIRECIONADA AOS CUIDADOS E COMBATE ÀS 
CONSEQUÊNCIAS DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENE-
RALIZADA E AO TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRES-
SIVO.

12.PROJETO DE LEI Nº 437/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DA ASSINATURA FÍSICA DAS PESSOAS 
IDOSAS EM CONTRATOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMA-
DOS POR MEIO ELETRÔNICO OU TELEFÔNICO. 

13.PROJETO DE LEI Nº 438/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAM-
PANHA PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO, INFORMAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE AO TRANSTORNO DE ANSIEDADE 
GENERALIZADA (TAG) NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

14.PROJETO DE LEI Nº 439/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O PRO-
GRAMA EDUCATIVO DE SENSIBILIDADE PARA PREVENÇÃO 
E COMBATE AO USO DE MÍDIAS SOCIAIS E JOGOS ELETRÔNI-
COS E VIRTUAIS QUE INDUZAM CRIANÇAS E ADOLESCEN-
TES À VIOLÊNCIA, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO.

15.PROJETO DE LEI Nº 440/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE A 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE CASOS DE VIOLÊNCIA AU-
TOPROVOCADA, INCLUINDO TENTATIVAS DE SUICÍDIO E A 
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AUTOMUTILAÇÃO. 

16.PROJETO DE LEI Nº 441/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A POLÍ-
TICA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E INCENTIVO À 
DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS, A SER 
IMPLEMENTADA NO ÂMBITO DO MARANHÃO.

17.PROJETO DE LEI Nº 442/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A POLÍ-
TICA ESTADUAL DE VALORIZAÇÃO DA VIDA A SER IMPLE-
MENTADA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO 
MARANHÃO. 

18.PROJETO DE LEI Nº 443/21, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNI-
CIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS - SOBRE A BASE DE CÁL-
CULO DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES NO ESTADO  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

19.PROJETO DE LEI Nº 444/21, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL DA ESCUTA. 

20.PROJETOS DE LEI N° 445 e 446/2021, DE AUTORIA 
DA DEPUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O INSTITUTO EDUCACIONAL EVANGÉLICO ALE-
GRIA DO SABER - IEEAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA E 
A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPIRITUAL ILÊ DE OXALÁ, NO 
MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO.

21.PROJETOS DE LEI N° 445/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA O INSTITUTO EDUCACIONAL EVANGÉLICO ALEGRIA DO 
SABER - IEEAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.

22.PROJETO DE LEI N° 446/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPIRITUAL ILÊ DE OXALÁ, 
NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO.

23.PROJETO DE LEI N° 447/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDA-
DE DE AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DISPONIBILIZAREM ABRI-
GO ADEQUADO DE PROTEÇÃO CONTRA SOL E CHUVA AOS 
CLIENTES E USUÁRIOS QUE FICAM EM FILA DE ESPERA NA 
ÁREA EXTERNA DO ESTABELECIMENTO E DÁ PROVIDÊN-
CIAS.

24.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
049/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR DEPUTADO CARLOS WELLINGTON DE CASTRO BE-
ZERRA.

23. MOÇÃO Nº 064/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE  APLAU-
SOS AO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, PELA COMEMORAÇÃO DO 
ANIVERSÁRIO DE 409 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 424/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO 
DE ACADEMIAS, ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE 
SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS E AFINS, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, A ADOTAREM MEDIDAS DE AUXÍ-
LIO E SEGURANÇA À MULHER QUE SE ENCONTRE EM RISCO 
OU QUE VENHA A SOFRER ASSÉDIO E/OU IMPORTUNAÇÃO 
SEXUAL EM SUAS DEPENDÊNCIAS. 

2.PROJETO DE LEI Nº 425/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANA DO GÁS, DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE CON-
TEÚDO DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NOS CURRÍCULOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, EM CONFORMIDADE COMO DIS-

POSTO NA LEI FEDERAL Nº 9.475/97 E LEI DE DIRETRIZES E 
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E LEI Nº 14.164, DE 10 DE 
JUNHO DE 2021.

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 48/2021, 
INSTITUI O PROGRAMA DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO 
NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

4.MOÇÃO Nº 63/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO, SOLIVITANDO ENVIO DE APLAUSOS AO SENHOR 
FÁBIO SANTOS DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA EM 
BOM JARDIM, PELA 

ORDINÁRIA – 3ª SESSÃO
1.PROJETO DE LEI Nº 411/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI E INCLUI 
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O 
ABRIL LARANJA - MÊS DE VALORIZAÇÃO DA LEITURA.

2.PROJETO DE LEI Nº 412/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAMPA-
NHA VERÃO NO TRÂNSITO A SER REALIZADA NAS PRAIAS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

3.PROJETO DE LEI Nº 413/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITOS AO TRI-
BUNAL REGIONAL ELEITORAL E AO ÓRGÃO DE IDENTIFICA-
ÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

4.PROJETO DE LEI Nº 414/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI NAS 
ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO O PROGRAMA 
“ESTUDANTE FREQUENTE”, COM INTUITO DE COMBATER 
A EVASÃO ESCOLAR E RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS 
ALUNOS.

5.PROJETO DE LEI Nº 415/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DETERMINA O PA-
GAMENTO DE TODAS AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE 
ANIMAIS VÍTIMAS DE MAUS TRATOS PELOS AGRESSORES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

6.PROJETO DE LEI Nº 416/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE DE PREVENÇÃO ÀS 
DROGAS E ATENÇÃO AOS FAMILIARES ADICTOS NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

7.PROJETO DE LEI Nº 417/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, QUE TORNA OBRIGATÓRIA 
A PRESENÇA DE GUIA DE TURISMO/REGIONAL DO MARA-
NHÃO EM EXCURSÕES DE TURISMO REALIZADAS NO ESTA-
DO DO MARANHÃO. 

8.PROJETO DE LEI Nº 418/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE ACERCA 
DA OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS 
ELETRÔNICOS EXCLUSIVOS AOS USUÁRIOS QUE NÃO UTI-
LIZAM O SISTEMA DE BIOMETRIA OU IMPRESSÃO DIGITAL, 
NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS NO ÂMBITO NO ESTADO DO 
MARANHÃO.

9.PROJETO DE LEI Nº 419/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE PROÍBE O CORTE 
NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 
EM ABRIGOS DE IDOSOS, ORFANATOS, CENTROS TERAPÊU-
TICOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS E INSTITUIÇÕES, FILAN-
TRÓPICAS ENQUANTO PERDURAR A VIGÊNCIA DO DECRETO 
ESTADUAL DE CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA 
DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19.

10.PROJETO DE LEI Nº 420/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AUTORIZA A CRIAÇÃO 
DO PROGRAMA ‘CRIANÇA SEGURA’, COM A IMPLANTAÇÃO 
DE COMISSÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E EN-
FRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS 
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DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
E PRIVADAS NO ÂMBITO NO ESTADO DO MARANHÃO.

11.PROJETO DE LEI Nº 421/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTONDO CURSO, CONSIDERA DE UTI-
LIDADE PÚBLICA, A FUNDAÇÃO EVANGÉLICA MARANATA 
(FEM).

12. PROJETO DE LEI Nº 422/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZITO ROLIM, CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA SERVOS DO CORAÇÃO 
DE MARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

13.MOÇÃO Nº 062/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS AO JURISTA E ESCRITOR DR. DANIEL BLUME, PELA ELEI-
ÇÃO COMO MEMBRO EFETIVO DA CENTENÁRIA ACADEMIA 
MARANHENSE DE LETRAS - AML.

PRIORIDADE – 2ª SESSÃO
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10, DE AUTO-

RIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14, DE 17 
DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZA-
ÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO) E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Diretoria Geral de Mesa, 15 de setembro de 2021.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia catorze de setembro de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária Deputada Andreia Martins Rezende
Segundo Secretário Deputado Ricardo Rios

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as):

Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leo-
nardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena 
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, 
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Luís Henrique Lula da 
Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino 
Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professo-
ra Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Rober-
to Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Thaíza Hortegal.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura do 
Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO MARCOS CALDAS (Lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do 
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – (Lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 094 /2021
São Luís, 02 de setembro de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe 
sobre a reestruturação de cargos e funções na Estrutura Básica da Polí-
cia Militar do Maranhão.

Inicialmente, frisamos que as mudanças constantes desta propos-
ta legislativa não implicarão em aumento de despesas, uma vez que é 
proposta a extinção de vagas ociosas existentes na Estrutura Básica da 
Polícia Militar do Maranhão, criando-as em quadro diverso, para rees-
truturar e aperfeiçoar a força de trabalho da Corporação em benefício 
da sociedade.

É consabido que a Constituição Federal prescreve no art. 144 
que o provimento da segurança pública é dever do Estado, cabendo-
lhe a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através de órgãos como a Polícia Militar, a qual incumbe a 
realização da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

A Polícia Militar do Estado do Maranhão foi organizada através 
da Lei nº 4.570, de 14 de junho de 1984, que dispõe no Título II, Capí-
tulo I, acerca da estruturação da instituição em órgãos de direção, órgão 
de apoio e órgãos de execução, constituindo-se através dos Comandos 
de Policiamento, Unidades e Subunidades Operacionais, fixados na Lei.

Não obstante, considerando que o princípio da eficiência, ins-
culpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe a execução 
dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional, 
o presente Projeto de Lei volta-se a reestruturar cargos e funções na 
Estrutura Básica da Polícia Militar do Maranhão. 

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em apreço 
reside, em especial, na necessidade de reorganizar o efetivo da Polí-
cia Militar do Estado do Maranhão e, assim, garantir a manutenção da 
prestação adequada e contínua dos serviços de segurança pública. Por 
outro lado, a urgência decorre do supramencionado princípio da efi-
ciência (art. 37, caput, da Constituição da República), e do princípio da 
supremacia do interesse público, os quais demandam velocidade na rea-
lização de mudanças administrativas com vistas a assegurar a adequada 
prestação dos serviços públicos.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos 
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a 
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 363, DE  01, DE SETEMBRO 
DE 2021.

 
Dispõe sobre a reestruturação de 

cargos e funções na Estrutura Básica da 
Polícia Militar do Maranhão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
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adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Ficam extintas nove vagas de 1º Tenente QOPM do 
Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Maranhão.

Art. 2º Ficam criadas seis vagas para o Quadro de Oficiais de 
Saúde da Polícia Militar do Maranhão, conforme disposição abaixo:

I – 01 (um) cargo de Tenente Coronel QOSPM Médico – Chefe 
da Divisão Médica;

II – 01 (um) cargo de Capitão QOSPM Médico – Chefe da Divi-
são Médica do interior do Estado;

III – 01 (um) cargo de Capitão QOSPM Médico – Subchefe da 
Divisão Médica do interior do Estado;

IV – 01 (um) cargo de Capitão QOSPM Médico – Membro da 
Junta Militar de Saúde do interior do Estado;

V – 02 (dois) cargos de Capitão QOSPM Médico – Membros da 
Junta Militar de Saúde;

Art. 3º Ficam extintas nove vagas do Quadro de Oficiais de Saú-
de da Polícia Militar do Maranhão, conforme disposição abaixo:

I – 02 (dois) cargos de Major QOSPM Médico;
II – 03 (três) cargos de Major QOSPM Dentista;
III – 03 (três) cargos de Major QOS`PM Veterinário;
IV – 01 (um) cargo de Major QOSPM Psicólogo.

Art. 4º Ficam criadas nove vagas de Major QOPM para o Quadro 
de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Maranhão.

Art. 5º Os ocupantes dos cargos criados na estrutura da Polí-
cia Militar do Maranhão, na forma disposta, farão jus a Retribuição de 
Chefia e Comando, com atribuições fixadas pelo Comandante Geral da 
PMMA.

Art. 6º Não haverá qualquer aumento de despesas com pessoal, 
em cumprimento ao disposto na Lei Complementar n 173, de 27 de 
maio de 2020.

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de agosto de 2021 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 DE SETEMBRO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 095 /2021
São Luís, 02 de setembro de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe 
sobre a reestruturação de cargos na Estrutura Básica do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do Maranhão.

Inicialmente, frisamos que as mudanças constantes desta propos-
ta legislativa não implicarão em aumento de despesas, uma vez que 
é proposta a extinção de vagas ociosas existentes na Estrutura Básica 
do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, criando-as em quadro di-
verso, para reestruturar e aperfeiçoar a força de trabalho da Corporação, 
em benefício da sociedade.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão é o órgão 
central do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, responsável, 
dentre outras atribuições, pelo desenvolvimento da Política Estadual de 
Proteção de Defesa Civil e pelas atividades de polícia administrativa 
para os serviços de Segurança contra Incêndio e Pânico e de Salva-
mento.

Não obstante, considerando que o princípio da eficiência, inscul-
pido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe a execução dos 
serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional, a 

presente Medida Provisória objetiva modificar a estrutura organizacio-
nal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, por meio 
da reestruturação de cargos e funções.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em epígra-
fe reside, em especial, no aperfeiçoamento da estrutura administrativa 
para tornar mais eficiente a prestação dos serviços públicos de respon-
sabilidade do Corpo de Bombeiros Militar. 

A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se garantir 
o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços 
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a própria supremacia do in-
teresse público, o que demanda velocidade na realização de mudanças 
administrativas, evitando-se interrupções no funcionamento da máqui-
na pública, com vistas a assegurar a adequada prestação dos serviços 
públicos.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos 
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a 
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 364, DE 01 DE SETEMBRO DE 
2021.

Dispõe sobre a reestruturação de 
cargos na Estrutura Básica do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do 
Maranhão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º Ficam extintas as seguintes vagas na estrutura básica do 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão: 

I - do Quadro de Oficiais de Saúde Médicos - QOSM:
Posto Quantidade
Major 01

II - do Quadro de Oficiais de Saúde Dentistas - QOSD: 
Posto Quantidade
Major 01

III - do Quadro de Oficiais Auxiliares de Odontologia - QOAO: 
Posto Quantidade
2º Tenente 01

Art. 2º Ficam criadas as seguintes vagas na estrutura básica do 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão:

I - para o Quadro de Oficiais Combatentes - QOCBM:

Posto Quantidade

Major 02

II - para o Quadro de Oficiais Auxiliares de Saúde - QOAS: 
Posto Quantidade
2º Tenente 01
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Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 30 de agosto de 2021.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 DE SETEMBRO   DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 426 /2021

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação Beneficente Rosa Dália.

Art. 1o Declara de utilidade pública a Associação Beneficente 
Rosa Dália, com sede na AV. Paaraíso nº 11, Residencial Paraíso, São 
Luís – MA.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 01 de setembro de 2021. 
- MARCOS CALDAS - Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

Fundada em 15 de novembro de 2017 a Associação Beneficente 
Rosa Dália é uma entidade civil que tem por objetivo auxiliar de 
forma abrangedora nas atividades escolares aspirando um ensino-
aprendizagem cognitivo de qualidade, reprimindo a vulnerabilidade, 
fazendo valer seus direitos com base no Estatuto da Criança e 
Adolescente – ECA, tendo como alvo propiciar condições favoráveis 
para crianças, estimulando o desenvolvimento físico, mental e social 
com segurança, como rege o ECA. Possui personalidade jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos e está inscrita no Cadastro Nacional 
de pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 30.592.850-0001/97

Diante ao exposto e com base nos relevantes serviços prestados 
pela entidade, submeto a presente proposição ao Plenário desta Casa 
Legislativa e conto com o apoio na aprovação deste Projeto de Lei, por 
se tratar de medida relevante interesse social.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 01 de setembro de 2021. 
- MARCOS CALDAS - Deputado Estadual - PDT

PROJETO DE LEI Nº 427 /2021

“Cria a Carteira Estadual da 
Saúde da Mulher no âmbito do estado 
do Maranhão.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA,

Art. 1º Cria, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do Es-
tado do Maranhão, a Carteira Estadual de Saúde da Mulher, nos termos 
da Lei 10.516, de 11 de julho de 2002.

§ 1º A Carteira a que se refere o caput, a ser emitida pelos hos-
pitais, ambulatórios, centros e postos de saúde da rede pública, deverá 
possibilitar o registro das principais atividades previstas no Programa 
de Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM, conforme regula-
mentação a ser feita pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado do 
Maranhão.

§ 2º Haverá, necessariamente, campo para a identificação da uni-
dade, profissional ou serviço da rede pública ou privada executor da 
ação registrada.

§ 3º Será dada especial relevância à Prevenção e Controle do 

Câncer Ginecológico e de Mama.
§ 4º Tomar-se-ão cuidados para que a confidencialidade de de-

terminados procedimentos seja mantida entre profissional de saúde e 
usuária dos serviços.

§ 5º Deverá ser desencadeada, a partir da regulamentação pre-
vista nesta Lei, como processo pedagógico auxiliar, ampla campanha 
educativa de divulgação da carteira e das ações nela preconizadas, para 
que as mulheres usuárias e as pessoas prestadoras de serviços de saúde 
se mobilizem para exigência dos serviços

e utilização eficaz da Carteira.

Art. 2º – Os hospitais, ambulatórios, centros e postos de saúde 
integrados ao Sistema Único de Saúde – SUS deverão solicitar de suas 
usuárias a apresentação da referida carteira, quando da realização de 
novos procedimentos e acompanhamento de anteriores.

Parágrafo Único: A não apresentação da Carteira não poderá, 
em hipótese alguma, implicar recusa de atendimento da mulher.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 02 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

JUSTIFICATIVA     
           
Trata-se de proposição legislativa, na modalidade de Projeto de 

Lei Ordinária, que tem por fim criar, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS de estado do Maranhão, a CARTEIRA ESTADUAL DE 
SAÚDE DA MULHER.

O câncer está entre as três principais causas de mortes em adultos 
nos países em desenvolvimento, com 12,6% dos óbitos. Entre as neo-
plasias, o câncer de mama constitui a primeira causa de morte entre as 
mulheres, registrando uma variação de mais de 80% em pouco mais de 
duas décadas. É considerado de bom prognóstico quando diagnosticado 
na sua fase inicial e tratado oportunamente. O câncer do colo do útero 
é o segundo tipo mais comum entre as mulheres. Representa uma das 
causas de óbito mais frequentes na população feminina, onde as taxas 
de incidência encontram-se entre as mais altas do mundo

A disparidade no acesso aos cuidados de saúde tem sido apontada 
como o principal fator para diferenças na tendência geral de declínio da 
mortalidade por câncer de mama e colo uterino. Características com-
portamentais, assim como o risco de adoecer e morrer, se refletem na 
procura pelos serviços de saúde. As neoplasias destacaram-se como a 
segunda causa de óbito no período estudado, ficando atrás apenas das 
doenças do aparelho circulatório. Em relação aos outros tipos de neo-
plasias, o câncer de mama é terceiro em número de óbitos e o câncer do 
colo uterino mostra-se em sétimo lugar. 

Diante dos números alarmantes, o Ministério da Saúde instituiu 
o Programa Nacional de Combate ao câncer de colo do útero em 1998. 
Em 2011, a presidente Dilma Rousseff declarou a priorização do con-
trole do câncer de colo do útero, com o lançamento do plano nacional 
de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento da 
neoplasia. O Plano prevê investimentos técnico e financeiro para a in-
tensificação das ações de controle nos estados e municípios. No entanto, 
dentre tantas as medidas adotadas pela União no controle de tais morta-
lidades, uma de suma importância não tem sido atendida pelo Sistema 
Único de Saúde: A carteira de saúde da mulher.

 E neste sentido, a presente propositura prevê a criação, no âm-
bito do Sistema Único de Saúde-SUS, da Carteira Nacional de Saúde 
da Mulher. O documento tem o objetivo de reunir as informações sobre 
as ações dirigidas à saúde da mulher em todo o seu ciclo de vida. O 
objetivo é consolidar os dados presentes no cartão da gestante e agregar 
ações de prevenção e promoção à saúde, com especial relevância às de 
controle do câncer do colo uterino e de mama. 

A carteira terá também caráter educativo porque vai lembrar as 
mulheres da periodicidade dos exames que precisam fazer. A Secretaria 
de Estado de Saúde deverá promover uma grande campanha educativa, 
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orientando as mulheres sobre a obtenção e a utilização da carteira. 

Dessa forma, como medida de promover a saúde da mulher no 
âmbito do Estado do Maranhão, através de uma carteira que agregue 
todas as informações referentes às ações de prevenção e promoção da 
saúde da mulher, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação 
desta medida, medida de direito e da mais verdadeira justiça social. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 02 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE LEI Nº 428 /2021

“Dispõe sobre o registro e a divul-
gação bimestral dos índices de violência 
contra a mulher no âmbito do Estado do 
Maranhão.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA,

Art. 1º Fica obrigatório o registro e a divulgação bimestral dos 
índices de violência contra a mulher no Estado do Maranhão.

Art. 2º – O Poder Executivo tornará público os seguintes dados 
sobre a violência contra a mulher:

I - O número de ocorrências registradas pelas Polícia Militar e 
Civil;

II - O número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Ci-
vil;

III - O número de inquéritos policiais encaminhados ao Ministé-
rio Público e ao Poder Judiciário;

Parágrafo-Primeiro. Na divulgação dos dados a que se refere 
este artigo deverão ser especificados:

I - As ocorrências decorrentes da notificação compulsória de vio-
lência;

II - A região do Estado em que ocorreu o ato de violência;
III - O tipo de delito;
IV - A raça ou etnia da vítima;
V - A provável causa do ato de violência;
VI - As Consequências do ato de violência;

Parágrafo-segundo. Os dados serão divulgados bimestralmente, 
por meio da internet.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 02 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

JUSTIFICATIVA     

A violência, infelizmente, ainda é a forma encontrada, por par-
te dos homens, para resolver os conflitos relacionais, visto que alguns 
nutrem um forte sentimento de posse e domínio sob às mulheres. Pes-
quisas nacionais e internacionais apontam que as mulheres são as maio-
res vítimas da violência domésticas. A Anistia Internacional expõe que 
mais de 1 bilhão de mulheres no mundo, uma a cada três, foram vítimas 
de algum tipo de abuso ou violência, quase sempre cometido por paren-
te, cônjuge ou amigo. 

Uma das maiores dificuldades encontradas para o enfrentamento 
da violência contra a mulher é a falta de dados atualizados e de fácil 
acesso, o que dificulta a realização de políticas públicas, a conscienti-
zação populacional e o tremor do agressor. A finalidade deste projeto é 
sanar essa lacuna, otimizando, inclusive, o pleno cumprimento da Lei 
Maria da Penha. Dados nacionais: A violência doméstica é um fenôme-

no de extrema gravidade, que impede o pleno desenvolvimento social 
e coloca em risco mais da metade da população do País – as 103,8 
milhões de brasileiras contabilizadas na Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) 2013, do IBGE. 

As pesquisas de Violência e Assassinatos de Mulheres tem reve-
lado significativamente preocupação com a violência doméstica. Esse 
ainda é um problema que está presente no cotidiano da maior parte dos 
brasileiros. Frequentemente essa violência torna-se parte do cotidiano 
dessas mulheres. Somado, o acesso a dados confiáveis e periódicos so-
bre o fenômeno criminal e a sua distribuição geográfica e temporal, aju-
dará, também, na realização de políticas públicas, na conscientização 
populacional. 

Por todo o exposto, contamos, mais uma vez, com o indispensá-
vel apoio dos nobres pares para a aprovação desta propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 02 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE LEI Nº 429 / 2021

INSTITUI O ESTATUTO DA 
DESBUROCRATIZAÇÃO NO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo ad-
ministrativo no âmbito da Administração Estadual direta e indireta, vi-
sando, em especial, à simplificação de atos administrativos, no curso da 
prestação do serviço público.

Art. 2º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre ou-
tros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência.

Art. 3º Os atos do processo administrativo não dependem de for-
ma determinada, salvo quando Lei expressamente exigir.

Art. 4º É dispensada a exigência de:
I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, 

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

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

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

IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser 
substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade ex-
pedida por conselho regional de fiscalização profissional, carteira de 
trabalho, certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, pas-
saporte ou identidade funcional expedida por órgão público.

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

§ 2º Cabe ao usuário do serviço público a prova dos fatos que 
tenha alegado.

§ 3º Quando o usuário do serviço público declarar que fatos 
e dados estão registrados em documentos existentes na própria 
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão 
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de 
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 5º Os usuários do serviço público têm direito à vista do pro-
cesso e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documen-
tos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros 
protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta 
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de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor quarenta e cinco dias depois de 
oficialmente publicada, revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 02 de setembro de 
2021DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A propositura em tela tem por objetivo precípuo instituir e incen-
tivar medidas que desburocratizam o serviço público estadual, de modo 
que seja possibilitado viabilizar o alcance do interesse público por inter-
médio de atos administrativos eficazes. Ressalta-se ainda que o presente 
instrumento coaduna com a previsão normativa instituída nos termos da 
Lei Federal nº 13.726/18, a qual racionaliza atos e procedimentos ad-
ministrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. 

Sob o manto do que dispõe a regulamentação susodita, perce-
be-se que o legislador facultou aos Estados, por exemplo, a criação de 
grupos setoriais de trabalho com os seguintes objetivos: 

[...]
I - identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou regula-

mentares que prevejam exigências descabidas ou exageradas ou proce-
dimentos desnecessários ou redundantes;

II - sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a elimi-
nar o excesso de burocracia.

Ora, fica evidente, portanto, a importância dos aludidos grupos 
no ensejo de medidas desburocratizadoras em situações específicas de 
cada Pasta. Faz-se imperioso ainda rememorar que o Judiciário vem 
adotando posicionamento mais flexível no tocante à iniciativa parla-
mentar para edição de leis que versem sobre programas e serviços pú-
blicos, desde que, por óbvio, não haja invasão da esfera administrativa 
– essa reservada em nosso ordenamento ao Poder Executivo – o que 
se daria, por exemplo, por meio da determinação de criação de órgãos 
ou da criação de novas atribuições a órgãos já existentes, ou ainda, da 
criação de cargos públicos. 

Destarte, quando o projeto se limitar tão somente à fixação de 
normas de conteúdo geral, programático ou, então, quando estabeleça 
disciplina sobre determinada matéria que já esteja inserida na compe-
tência de órgãos municipais, fazendo-o de forma harmônica com a le-
gislação de regência do tema, não há que se cogitar de vícios, eis que a 
reserva de iniciativa deve ser interpretada restritivamente.

Ademais, aponta-se que esse projeto também encontra funda-
mento no princípio constitucional da eficiência, positivado em nosso 
ordenamento jurídico através do artigo 37 da Constituição da Repúbli-
ca. Consoante as lições de Alexandre de Moraes: 

“A atividade estatal produz de modo direto ou indireto conse-
quências jurídicas que instituem, reciprocamente, direito ou prerroga-
tiva, deveres ou obrigações para a população, traduzindo uma relação 
jurídica entre a Administração e os administrados. Portanto, existirão 
direitos e obrigações recíprocos entre o Estado, a administração e o 
indivíduo-administrado e, consequentemente, esse, no exercício de seus 
direitos subjetivos, poderá exigir da Administração Pública o cumpri-
mento de suas obrigações da forma mais eficiente possível. Como sa-
lienta Roberto Dromi, o reconhecimento de direitos subjetivos públicos 
não significa que o indivíduo exerça um poder sobre o Estado, nem que 
tenha parte de imperium jurídico, mas que possui esses direitos como 
correlatos de uma obrigação do Estado em respeitar o ordenamento ju-
rídico. O administrador público precisa ser eficiente, ou seja, deve ser 
aquele que produz o efeito desejado, que dá bom resultado, exercendo 
suas atividades sob o manto da igualdade de todos perante a lei, velan-
do pela objetividade e imparcialidade. Assim, princípio da eficiência 
é aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus 
agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, 
eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela 

adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utiliza-
ção possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios 
e garantir-se uma maior rentabilidade.

Pelas razões aqui expostas, com fulcro na Lei Federal nº 
13.726/18, e sem quaisquer prejuízos aos preceitos fixados pela Lei Fe-
deral nº 9.784/99, rogo aos nobres pares a aprovação deste Estatuto da 
Desburocratização dos Serviços Públicos do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 02 de setembro de 2021 
- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 430 /2021.

Institui como período alusivo ao 
incentivo à amamentação o mês de agos-
to, o qual receberá como denominação 
de campanha o título de Agosto Doura-
do.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1° Fica instituído o mês de agosto como período alusivo ao 
incentivo à amamentação, recebendo o título de agosto Dourado.

I - o mês de agosto será o período representativo das ações 
destinadas ao incentivo da

amamentação pelo maior tempo possível;
II - durante o mês de agosto as instituições de saúde promoverão 

estratégias diversas com a finalidade de conscientizar as mães sobre a 
importância da amamentação;

III - o Poder Público Estadual colaborará com o desenvolvimento 
das ações voltadas às campanhas de incentivo a amamentação do pe-
ríodo de agosto.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Em julho de 2009 a Organização Mundial da Saúde (OMS) afir-
mou que “ensinar as mães a amamentar poderia salvar 1,3 milhão de 
crianças por ano”. A amamentação é um dos assuntos mais importantes 
de todos os organismos que se preocupam com a saúde pública. 

O leite materno é um alimento que contém todos os nutrientes, 
proteínas, açúcar, gordura e vitaminas que um bebê necessita para cres-
cer e se desenvolver com saúde por 6 meses. Tal alimento contém equi-
líbrio dos nutrientes e ajuda o bebê a manter seu peso adequado.

Ao amamentar, devido o contato físico, e à atenção que se dá 
ao bebê, cria-se um vínculo muito especial entre mãe e filho que dura 
pela vida toda. O leite materno sempre terá a temperatura ideal e sem a 
possibilidade de ter sido contaminado por bactérias. Devido todas estas 
vantagens, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o bebê seja 
alimentado exclusivamente com o leite materno até os seis primeiros 
meses de vida e de forma complementar até os dois anos de idade.

Nos países pobres é assunto absolutamente prioritário e significa 
diferença entre o sobreviver e o morrer para milhares de crianças. Os 
países ricos também tratam a amamentação como prioridade. Todos os 
que estudaram o tema, sob os vários ângulos – biológico, psicológico, 
antropológico, sociológico, econômico, e de qualquer outra natureza 
demonstraram que a amamentação é essencial, insubstituível e, o mais 
importante, um cuidado a oferecer às crianças nos primeiros meses de 
vida. 

O aleitamento materno fornece quantidades de água, proteínas, 
gorduras, açúcares, cálcio, magnésio, sódio, outros sais e vitaminas, 
necessários ao sadio crescimento das crianças, além de conter inúme-
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ros fatores anti-infecciosos, anticorpos e células vivas, tudo pronto para 
agir no organismo do bebê. O leite materno é o melhor alimento que um 
bebê pode receber nos seus primeiros anos de vida, sendo indicado de 0 
a 6 meses de vida de forma exclusiva e complemento de uma alimenta-
ção saudável até 2 anos de idade ou mais. É o alimento mais completo 
para promover o crescimento e desenvolvimento infantil. 

As crianças amamentadas também estão mais protegidas contra 
doenças infecciosas. Diversas organizações governamentais e não go-
vernamentais comunidades científicas e populares, grupos religiosos e 
tantos outros se mobilizam e são mobilizados para promover, proteger 
e apoiar a amamentação. São dias de intensas atividades em todos os 
cantos do mundo.

Mesmo assim, muitas pessoas ainda desconhecem esse evento e 
até mesmo a sua importância para apoiar e proteger a saúde materno-in-
fantil em toda sua integralidade.

Na implementação do projeto “Agosto Dourado” o reconheci-
mento e a conscientização sobre o valor do aleitamento materno para 
o vínculo entre mãe e filho interferindo diretamente para saúde física e 
emocional de ambos, tendo reflexos diretos na saúde da sociedade e no 
desenvolvimento das crianças. 

Diante do exposto e por sua relevância, solicito aos pares a apro-
vação do projeto.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 431 /2021.

Dispõe acerca da obrigatoriedade 
de os estabelecimentos de ensino públicos 
e privados manterem programas de edu-
cação física adaptada, bem como sua exe-
cução, voltados ao atendimento de alunos 
com deficiência intelectual e múltipla no 
âmbito do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1° Ficam os estabelecimentos de ensino, públicos ou pri-
vados, obrigados a manterem programas de educação física adaptada, 
bem como sua execução, voltada para o atendimento dos alunos com 
deficiência intelectual e múltipla no Estado do Maranhão.

 Art. 2º A atividade de educação física adaptada deverá seguir os 
seguintes critérios para sua execução: 

I – Garantir o atendimento educacional específico para cada tipo 
de deficiência; 

II – Os profissionais de educação física da rede de ensino deverão 
integrar nas atividades esportivas os alunos portadores de deficiência 
aos demais alunos; 

III – viabilizar a atuação conjunta com instituições públicas e pri-
vadas, assim como associações ou fundações que incluam, entre suas 
finalidades institucionais, a educação de pessoas com deficiência.

Art. 3º O corpo docente responsável pela área de educação física 
deverá ser submetido à capacitação que incluam temáticas específicas a 
respeito de práticas desportivas para pessoas com deficiência intelectual 
e múltipla. 

Art. 4º O aluno portador de deficiência intelectual e múltipla 
deverá comprovar sua condição por intermédio de laudo médico fun-
damentado que deverá ser entregue na direção da escola. Neste deverá 
conter o tipo de deficiência (intelectual ou múltipla) para que a unidade 
de ensino tome as providências necessárias quanto à individualização 
do deficiente. 

Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, 
fins de possibilitar a sua devida execução. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na Dara de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A educação escolar passou por vários processos até chegar à 
educação inclusiva que propõe uma pedagogia voltada para as neces-
sidades de todos os educandos, visando otimizar suas potencialidades 
e não suas deficiências. A educação física tem muito a contribuir, pois, 
através de diferentes abordagens trabalha o desenvolvimento global dos 
alunos, tanto nos aspectos motores, quanto sociais, cognitivos e inte-
lectuais através da cultura corporal. Mais especificamente a Educação 
Física Adaptada, a área da Educação Física que estuda a motricidade de 
pessoas com necessidades educacionais especiais, através de metodolo-
gias adequadas a fim de proporcionar aos educandos com deficiência, 
condições de participação e desenvolvimento de suas capacidades fun-
cionais, respeitando as diferenças. 

A proposta que apresentamos à deliberação do douto plenário, 
está alinhada à Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas 
com Deficiências e Necessidades Especiais (2006) e implica no en-
volvimento não somente das alterações nas práticas físicas existentes, 
como também na criação de novas atividades que atendam os seus de-
sígnios, sem gerar custos adicionais ao Poder Público. 

O presente projeto de Lei possibilitará aos assistidos a participa-
ção em gincanas, torneios, passeios e jogos, atendendo assim, seus di-
reitos fundamentais e proporcionando um aprendizado de grande valor 
aos demais discentes, o respeito às diferenças e a dignidade humana, 
presentes da Constituição Federal. 

A Educação Física Adaptada em estabelecimentos de ensino é 
mais uma conquista das pessoas com deficiência, que tanto sofreram 
ao longo da história por não verem seus direitos respeitados. A presente 
proposição é mais um reconhecimento do Poder Público à esta luta que 
a cada dia vem ocupando importantes espaços em nossa sociedade. 

Diante da relevância deste tema, conto com a compreensão dos 
demais pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 432 /2021.

Dispõe sobre a veiculação de pro-
pagandas educativas contra a automuti-
lação em eventos culturais e esportivos 
realizados no Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Torna-se obrigatória em eventos esportivos, salas de 
cinema, teatros e afins que forem cobrados o ingresso, realizados no 
Estado do Maranhão, em ambiente aberto ou fechado, a veiculação de 
propagandas contra a automutilação, com menção ao Centro de Valori-
zação da Vida – CVV (Disque 188), por meio de telões, sistemas de som 
e equipamentos similares disponíveis no evento. 

§ 1º - A veiculação das propagandas que trata o caput deste artigo 
deverá ser realizada antes do início do evento e em eventuais intervalos, 
por um dos meios áudio visuais disponíveis ao evento. 

§ 2º - A veiculação também deverá ser efetivada por cinemas e 
teatros antes de cada sessão, independente da capacidade de público. 

§ 3º - A propaganda educativa será elaborada pelo Poder 
Público Estadual e disponibilizada a todos em seus sítios ou endereços 
eletrônicos. 

§ 4º - Na ausência de propaganda oficial, os responsáveis pelos 
eventos poderão elaborar propaganda compatível ou utilizar-se de 
propagandas elaboradas por outras instituições e organização não 
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governamentais que abordem exclusivamente a temática prevista nesta 
Lei, sendo vedada qualquer mensagem ideológica ou partidária. 

Art. 2º - Os ingressos para os eventos abrangidos por esta Lei 
deverão trazer impresso mensagens, slogans ou símbolos contra a auto-
mutilação com indicação do número telefônico para denúncia. 

Parágrafo Único - Da mesma forma, tal mensagem deverá cons-
tar nos cartazes, painéis e outros impressos exibidos ou distribuídos 
antes ou durante os eventos, sempre na mesma proporção ou dimensão 
utilizada para os patrocinadores dos mesmos.

Art. 3º - O descumprimento das disposições da presente Lei im-
plicará ao infrator multa a ser estabelecida pelo Poder Executivo para 
cada infração, aplicada em dobro em caso de reincidência. 

Art. 4º - O Poder Executivo, através de Decreto determinará o 
órgão competente para fazer a fiscalização, assim como, escolherá o 
fundo específico onde deverão ser destinados os recursos oriundos das 
multas. 

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

É sabido que a violência contra a própria vida, tem sido um método 
lastimável utilizado por determinadas pessoas para fugirem de algum 
tipo de sofrimento, havendo uma incidência muito grande de óbitos 
entre jovens e adultos decorrentes dessa automutilação. A pandemia 
também agravou a situação. As medidas públicas de isolamento e o 
distanciamento social aumentaram os problemas de depressão e do 
estado psicológico das pessoas. Essa situação pode acarretar num 
colapso na saúde pública e privada. Assim, torna-se indispensável que o 
Poder Púbico em parceria com a iniciativa privada promova campanhas 
em favor da vida, estimulando a divulgação do atendimento do Centro 
de Valorização da Vida – CVV como local de apoio. 

Neste sentido, conto com o apoio dos nobres pares para a trami-
tação e aprovação do presente projeto de lei, que visa o cumprimento de 
importante missão socioeducativa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 433 /2021.

Institui o programa estadual de 
conscientização da depressão infanto-ju-
venil.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Conscientização 
da Depressão Infanto-Juvenil, com o objetivo de promover iniciativas 
capazes de informar a população sobre a existência da doença nessa fai-
xa etária, alertando sobre os riscos da ausência de tratamento adequado.

Art. 2º O presente programa tem como finalidade promover a 
orientação acerca da doença, diagnósticos e tratamentos, para os alunos, 
seus familiares, profissionais da educação e toda população.

Art. 3º Para consecução do presente programa, deverão ser rea-
lizadas:

I- Campanhas de divulgação e conscientização sobre a depressão 
de crianças e adolescentes;

II- Veiculação de material de divulgação, com distribuição de 
cartazes, informativos, revistas em quadrinhos e álbum de figurinhas;

III- Seminários, palestras, debates, oficinas, peças teatrais, teatro 
de fantoche, gincanas, ou qualquer outra atividade interativa que leve 
aos alunos e a população em geral, o conhecimento sobre o assunto, e a 
importância de se atentar aos sintomas, buscando identificar o aspecto 

comportamental que possa revelar a doença, facilitando um diagnóstico 
precoce;

IV– A busca a forma mais eficiente de tratar a doença obtendo 
um acompanhamento individualizado, voltado para cada necessidade 
em particular.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a implementar o tra-
tamento psicológico necessário à criança ou adolescente em conjunto 
com os seus pais ou parentes e responsáveis.

Art. 5º Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar parcerias, 
celebrar convênios, termos de cooperação, com ou sem ônus, com as 
instituições públicas, privadas ou qualquer outra entidade que busque 
alcançar os objetivos desta lei, estabelecendo uma política de coope-
ração entre a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado 
de Saúde e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos.

Art. 6º Fica estabelecida a semana De Conscientização Depres-
são Infanto- Juvenil nos dias de 9 a 14 de outubro. Concomitantemente, 
com outros programas e dias de conscientização de outros temas em 
relação a crianças e adolescentes no Estado do Maranhão.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei prevê em um contexto global no qual 
a depressão constitui um dos principais fatores de incapacidade entre 
adolescentes, e que o suicídio é a terceira causa de morte na faixa etária 
dos 15 aos 19 anos, o Brasil apresenta um número estimado de 10,3 
milhões de pessoas com depressão menores de 19 anos.

A depressão é uma doença grave, sendo inclusive a mais comum 
dos transtornos mentais, que se instala na vida da pessoa, influencian-
do diretamente no seu cotidiano, nos relacionamentos interpessoais e 
no ambiente profissional. De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde, a depressão é o “mal do século”. Considerando ainda que hoje, 
a depressão é a quarta principal causa de incapacitação, sendo um de-
safio para médicos e pacientes, acreditando-se que um em cada três 
brasileiros experimentam sinais de ansiedade ou depressão em alguma 
fase de sua vida.

Os sintomas da doença podem surgir de inúmeras maneiras, sen-
do indispensável a avaliação e tratamento de um profissional da área 
médica. Esse transtorno psiquiátrico atinge pessoas de qualquer idade, 
inclusive crianças e adolescentes.

Normalmente, nos adultos é mais fácil diagnosticar a doença, já 
as crianças não possuem condições de entender suas próprias emoções 
e costumam aceitar a depressão de forma natural, associando com seu 
próprio jeito de ser e acabam não demonstrando interesse em nenhuma 
atividade, seja relacionado a brincadeiras ou estudo, afetando direta-
mente no desenvolvimento psicossocial e acadêmico da criança. Muitos 
fatores podem desencadear a depressão infantil, podendo estar ligado 
a problemas familiares, separação dos genitores, luto de entes próxi-
mos, maus tratos dentro da família, filho indesejado, dificuldade de se 
adequar a novas situações, mudança de cidade, instituição de ensino, 
exposição a estresse intenso e contínuo.

Podendo ainda existir o fator genético e hereditário como gatilho 
no quadro depressivo infantil. Os pais, familiares, professores e edu-
cadores são peças fundamentais no diagnóstico da doença, sendo mais 
eficiente quando a intervenção médica é realizada no início, logo que 
se vislumbra a existência do problema, por esse motivo, é de suma im-
portância que haja conscientização sobre a depressão infanto-juvenil. A 
incidência da depressão na adolescência é muito grande, sendo primor-
dial que seja levada a sério, posto que a banalização dos sintomas e a 
falta de tratamento pode causar consequências gravíssimas, como o uso 
de drogas e álcool, além da chance de vir a cometer suicídio.

Independentemente da doença se manifestar de forma mais inten-
sa ou mais branda, o tratamento adequado é primordial para que crian-
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ças e adolescentes possam aprender a lidar com os seus sentimentos, 
com as mudanças hormonais, ou acontecimentos dolorosos que tenham 
originado a depressão.

Durante o tratamento, o papel dos familiares e educadores em 
geral é muito importante, já que buscar um convívio social harmônico 
faz com que a pessoa deprimida se sinta mais fortalecido para encarar 
essa fase conturbada, sem contar que cercado de cuidados, passará a 
enxergar o amanhã com muito mais otimismo.

Diante do resumo ora apresentado, é necessário desenvolver 
ações de sensibilização, expondo a problemática, focalizando na com-
preensão e na intervenção sobre situações semelhantes. O objetivo do 
Projeto de Lei é aproveitar a semana das festividades do dia das crianças 
para promover a orientação sobre a doença, de forma lúdica, sem com 
isso diminuir a seriedade e a importância do referido assunto, usando 
palestras, debates, peças teatrais, gincanas, ou qualquer outra atividade 
interativa que leve aos alunos e a população em geral, o conhecimen-
to sobre a doença, meios de detectar possíveis casos, auxiliar no diag-
nóstico adequado, oferecendo um encaminhamento rápido e efetivo da 
criança ou adolescente para acompanhamento médico.

A organização e desenvolvimento do projeto não irá gerar ônus 
para os cofres públicos. Crianças e adolescentes estão sem frequentar 
escolas há muito tempo de maneira presencial, tendo que se adaptar ao 
ensino híbrido. De repente, tiveram que se adaptar às aulas remotas, 
perderam o contato com os amigos e avós e passaram a temer a morte.

 “Devido à pandemia, houve um aumento grande de crianças e 
adolescentes com quadros de insônia, angústia, medo, perda ou excesso 
de apetite. Nos casos de depressão, os sintomas mais comuns são irrita-
bilidade, agressividade e desânimo”. Esse projeto já é lei regulamentada 
no Estado do Rio de Janeiro.

Portanto, rogo a meus nobres pares que apoiem a presente inicia-
tiva, uma vez que o Projeto se justifica e merece aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 434 /2021.

Cria o programa de capacitação 
de agentes comunitários de saúde para 
realização de acolhimento a vítimas de 
violência doméstica no Estado do Mara-
nhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

 Art. 1º Fica criado o programa de capacitação de agentes co-
munitários de saúde para que identifiquem, acolham e encaminhem aos 
serviços competentes mulheres em situação de violência doméstica no 
Estado do Maranhão.

Art. 2º O programa tem por objetivo:
I– Sistematizar a atuação dos agentes comunitários de saúde com 

a rede de atenção e proteção social às mulheres vítimas de violência 
doméstica.

II– Elaborar plano de educação permanente para formação, capa-
citação e sensibilização dos agentes comunitários de saúde envolvidos 
no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica.

III- Implementar projeto educacional de prevenção à violência 
doméstica.

Art. 3º Caberá à Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cida-
dania, Mulheres e Direitos humanos (SPS) realizar a capacitação dos 
agentes comunitários de saúde do Estado do Maranhão para que promo-
vam diagnósticos e realizem o acolhimento adequado às mulheres em 
situação de violência doméstica.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Os agentes comunitários de saúde desempenham papel funda-
mental no modelo de atenção básica denominado Estratégia de Saúde 
da Família. No Estado do Maranhão os profissionais que diariamente 
visitam lares, levando informações, vendo e ouvindo e aconselhando 
a população sobre diversos temas, inclusive sobre o enfrentamento à 
violência doméstica contra a mulher.

A violência doméstica contra a mulher apresenta-se como um 
problema complexo e, apesar de recorrente nos serviços de saúde, ex-
põe-se como uma questão de difícil abordagem, constituindo um sério 
problema de saúde pública por ser uma das principais causas de morbi-
dade e mortalidade feminina.

Nesse sentido, a presente proposição tem como objetivo capaci-
tar os agentes comunitários de saúde para que tenham o conhecimento 
necessário e realizem a identificação, o acolhimento e o encaminha-
mento de mulheres em situação de violência doméstica aos serviços 
competentes, possibilitando, deste modo, que estes profissionais sejam 
elementos importantes no processo de quebra do ciclo de violência.

Portanto, se faz imprescindível a existência de uma Rede de 
acolhimento destas vítimas, com profissionais capacitados para aten-
der essas demandas. Atualmente o número de Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) cresce de forma acelerada, devido à necessidade dos 
serviços na área da saúde pública, desta forma muitos não possuem 
a formação adequada em conformidade com a Lei 11.350/2006, que 
regulamenta os ACS.

Ante o exposto, por considerar de fundamental importância este 
projeto, solicito aos meus pares sua aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 435 /2021.

CRIAÇÃO DE PROTOCOLO 
ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO E 
ENCAMINHAMENTO DAS PATOLO-
GIAS SUSCETÍVEIS AO SUICÍDIO, A 
SER IMPLANTADO EM TODA REDE 
PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO 
DO MARANHÃO DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

 Art. 1° Fica estabelecida a criação de um Protocolo Estadual 
para identificação e encaminhamento das patologias que possam desen-
cadear o cometimento de suicídio, a ser implantado na rede estadual, 
visando à sua prevenção. 

Art. 2º O protocolo de que trata esta lei deverá tornar obrigatória 
a notificação imediata à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, 
de doenças suscetíveis à tentativa e/ou consumação de suicídio, iden-
tificadas no âmbito das unidades de saúde, para que sejam tomadas as 
medidas preventivas necessárias, inclusive de ações multidisciplinares, 
à tempo de se conseguir reverter o quadro. 

Parágrafo único. Deverá, também, prever treinamento dos pro-
fissionais de saúde das unidades de atenção básica, inclusive do Progra-
ma Saúde da Família, dos serviços de saúde mental, das unidades de 
urgência e emergência, de acordo com os princípios da integralidade e 
da humanização. 

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei prevê a criação de um protocolo de 
identificação e encaminhamento de patologias suscetíveis ao suicídio, 
a ser implantado no Estado do Maranhão, considerando a necessidade 
de organizar uma rede de atenção à saúde que garanta uma linha de 
cuidados integrais no manejo dos casos de tentativas de suicídio, com 
vistas a reduzir o dano do agravo e melhorar o acesso dos pacientes ao 
atendimento especializado.

Segundo o Centro de Valorização da Vida - CVV, baseado em 
estudo, aponta que o suicídio tem prevenção em mais de 90% dos casos, 
pois suas vítimas sofrem de transtornos mentais ou emocionais e, ao 
lado da esquizofrenia e dependência química, a depressão é o principal 
fator que une as pessoas que encontram na morte a única saída.

O objetivo da criação deste Protocolo é o desenvolvimento de 
ações do Poder Público Estadual no sentido de estabelecer ações com 
equipes multidisciplinares que atuem em conjunto para a sua preven-
ção.

Cumpre ressaltar, ainda, que o preceito basilar do direito à saúde 
é um direito fundamental garantido pela Carta Magna de 1988 como 
“dever do Estado e direito de todos” devendo o poder público, por meio 
de políticas públicas incentivar a atuação positiva do Estado para asse-
gurar a sua plena efetividade e garantia, consoante previsão expressa n 
art. 196 da Constituição Federal, assim redigido:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan-
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ante o exposto, solicitamos e submetemos aos nobres pares desta 
Casa Legislativa a aprovação do referido projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 436 /2021.

Cria a Política de Saúde direcio-
nada aos cuidados e combate as conse-
quências do transtorno de ansiedade ge-
neralizada e ao transtorno misto ansioso 
e depressivo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei trata sobre a criação da Política de Saúde di-
recionada aos cuidados e combate as consequências do transtorno de 
ansiedade generalizada e ao transtorno misto ansioso e depressivo.

Art. 2º - Considera-se transtorno de ansiedade generalizada o 
distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa 
apreensiva, persistente e de difícil controle, com duração mínima de 
seis meses.

Art. 3º - Considera-se transtorno misto ansioso e depressivo 
quando o distúrbio descrito no art. 2º apresenta-se associado, simulta-
neamente, a sintomas depressivos, sem predominância nítida de um ou 
de outro.

Art. 4º - O Poder Executivo, principalmente por meio da Secre-
taria Estadual de Saúde do Estado do Maranhão, desenvolverá ações 
direcionadas a promover o conhecimento sobre a identificação, signi-
ficados, tratamentos e consequências do transtorno de ansiedade ge-
neralizada e do transtorno misto ansioso e depressivo, sobre os quais 
poderão ser promovidas, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes 
atividades:

I – elaboração e ampla divulgação de material didático impresso 
e mídias digitais sobre os transtornos, diagnóstico e o tratamento ade-
quado;

II – realização de ações educativas e eventos públicos de cons-
cientização e sensibilização para levar ao conhecimento da população 
informações sobre o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno 
misto ansioso e depressivo;

III – realização periódica de fóruns de debates científicos, pales-
tras, seminários e conferências com o objetivo de aperfeiçoar as técni-
cas de diagnóstico e tratamento dos transtornos;

IV – coordenação permanente de atividades preventivas em con-
junto com a sociedade civil.

Art. 5° - São objetivos da política prevista por esta Lei:
I – manter, de forma constante, ativa e atualizada, as ações de 

prevenção e combate à doença;
II - ampliar a informação e o conhecimento sobre a ansiedade e 

a depressão, suas causas, sintomas, os meios de prevenção e de trata-
mento;

III - incentivar a busca pela conscientização, diagnóstico e trata-
mento dos pacientes;

IV - combater o preconceito relacionado à ansiedade e à depres-
são.

Art. 6º O Poder Executivo terá até 180 (cento e oitenta) dias con-
tados do início da vigência desta Lei para regulamentá-la e criar a pri-
meira campanha.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei prevê acerca do transtorno de ansieda-
de generalizada e o transtorno misto ansioso e depressivo são doenças 
reconhecidas pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde (F41.1 - ansiedade generalizada 
eF41.2 - transtorno misto ansioso e depressivo) e constituem campo 
importante de investigação nas áreas de neurologia, psicopatologia, psi-
coterapia, psicologia e na pesquisa social, uma vez que a ansiedade e a 
depressão atingem grande porcentagem da população, podendo causar 
incapacidade temporária ou permanente nas pessoas e até levar à morte.

O Brasil sofre uma verdadeira epidemia de ansiedade e de de-
pressão. Segundo dados publicados pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS) em 2017, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas 
do mundo: 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) convivem 
com o transtorno. A porcentagem fica bem à frente de outras nações: nas 
Américas, quem chega mais perto da gente é o Paraguai, com uma taxa 
de 7,6%. Na Europa, a dianteira fica com Noruega (7,4%) e Holanda 
(6,4%). Já em relação à depressão, cerca de 5,8% da população brasi-
leira padece desse mal, o que corresponde a uma taxa acima da média 
global, que é de 4,4%. Isso significa que quase12 milhões de brasileiros 
sofrem com a doença, colocando o país no topo do ranking no número 
de casos de depressão na América Latina, segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

Além dos inestimáveis prejuízos pessoais que atingem os indi-
víduos acometidos pela ansiedade e pela depressão, tais transtornos 
também repercutem negativamente em toda a sociedade, sobretudo na 
economia, no mercado de trabalho e no sistema de saúde, dentre outros 
segmentos.

Cumpre ressaltar, ainda, que o preceito basilar do direito à saúde 
é um direito fundamental garantido pela Carta Magna de 1988 como 
“dever do Estado e direito de todos” devendo o poder público, por meio 
de políticas públicas incentivar a atuação positiva do Estado para asse-
gurar a sua plena efetividade e garantia, consoante previsão expressa n 
art. 196 da Constituição Federal, assim redigido:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan-
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
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Ante o exposto, a gravidade desse cenário impõe a mobilização 
coordenada do Poder Público e da sociedade civil para combater esse 
mal, que poderá ser iniciada através da política de cuidados sugerida 
nesta proposição, razão pela qual rogamos o imprescindível apoio dos 
Nobres Pares para a aprovação deste salutar Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 437 /2021.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
assinatura física das pessoas idosas em 
contratos de operação de crédito firma-
dos por meio eletrônico ou telefônico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica obrigada, no Estado do Maranhão, a assinatura física 
das pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmado por 
meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras e de crédito, 
seus representantes ou prepostos.

Parágrafo único. Considera-se contrato de operação de crédito 
para fins desta Lei, todo e qualquer tipo de contrato, serviços ou pro-
dutos na modalidade de consignação para desconto em aposentadorias, 
pensões, pecúlios, poupanças, contas correntes, tais como empréstimos, 
financiamentos, arrendamentos, hipotecas, seguros, aplicações finan-
ceiras, investimentos, ou qualquer outro tipo de operação que possua 
natureza de crédito.

Art. 2º Os contratos de operação de crédito firmados por meio 
eletrônico ou telefônico com pessoas idosas devem obrigatoriamente 
ser disponibilizados em meio físico, para conhecimento das suas cláu-
sulas e conseguinte assinatura do contratante, considerado idoso por 
Lei própria.

Parágrafo único. A instituição financeira e de crédito contratada 
deve fornecer cópia do contrato firmado ao idoso contratante, sob pena 
de nulidade do compromisso.

Art. 3º O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará às ins-
tituições financeira e de crédito as seguintes penalidades, sem prejuízo 
de outras previstas em legislação

vigente:
I – primeira infração: advertência;
II – segunda infração: multa de 300 (trezentas) UFR-MA (Uni-

dades Fiscais de
Referência do Estado do Maranhão);
III – terceira infração: multa de 600 (seiscentas) UFR-MA (Uni-

dades Fiscais de
Referência do Estado do Maranhão);
IV- a partir da quarta infração: multa de 2.000 (duas mil) UFR-

-MA (Unidades Fiscais de
Referência do Estado do Maranhão), por cada infração.
Art. 4º A fiscalização do disposto nesta Lei será realizada pelos 

órgãos públicos nos respectivos âmbitos de suas atribuições, os quais 
serão responsáveis pelas sanções decorrentes de infrações às normas 
nelas contidas, mediante procedimento administrativo, assegurados a 
ampla defesa e o contraditório.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias da data de 
sua publicação

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa obrigar, no Estado do Maranhão, a 

assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito 
firmado por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras e 
de crédito, seus representantes ou prepostos. 

Considera-se contrato de operação de crédito para fins desta Lei, 
todo e qualquer tipo de contrato, serviços ou produtos na modalidade 
de consignação para desconto em aposentadorias, pensões, pecúlios, 
poupanças, contas correntes, tais como empréstimos, financiamentos, 
arrendamentos, hipotecas, seguros, aplicações financeiras, investimen-
tos, ou qualquer outro tipo de operação que possua natureza de crédito. 

A intenção do presente PL é que os contratos de operação de 
crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com pessoas idosas 
devem obrigatoriamente ser disponibilizados em meio físico, para co-
nhecimento das suas cláusulas e conseguinte assinatura do contratante, 
considerado idoso por Lei própria. 

A instituição financeira e de crédito contratada deve fornecer có-
pia do contrato firmado ao idoso contratante, sob pena de nulidade do 
compromisso. 

A exigência de que trata este projeto de lei tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dig-
nidade, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações 
de consumo, em consonância com a Política Nacional das Relações de 
Consumo, instituída pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Có-
digo de Proteção e Defesa do Consumidor. Além de estar em consonân-
cia com o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) que dispõe em seu art. 1º: 
“É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos asse-
gurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”.

 A relação entre idosos e instituições financeiras por vezes geram 
discussões judiciais envolvendo contratos formalizados sem o conhe-
cimento amplo dos idosos, razão pela qual este PL visa dar maior se-
gurança aos idosos quanto às contratações bancárias por via eletrônica 
ou telefônico. São terminais eletrônicos que permitem aos clientes a 
realização de diversas operações bancárias sem a necessidade de fun-
cionários. A utilização da internet entre os idosos vem crescendo. 

A web é um meio de acesso aos serviços bancários cada vez mais 
seguro, quando usados computadores confiáveis. Por ser um meio novo 
e ainda desconhecido deve ser operado pelos idosos inicialmente com 
orientação. 

A matéria não esbarra em óbice constitucional que impeça sua 
tramitação, na medida em que objetiva dar maior segurança ao consu-
midor.

A Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXII e artigo 170, 
tratam da provisão do Estado na defesa do consumidor:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor...”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do tra-
balho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existências digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: 

V - defesa do consumidor...”
A matéria está inserida na competência legislativa concorrente do 

Estado, com base no Art. 24, V e VIII, da Constituição Federal, segundo 
os quais competem à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre a produção e consumo e sobre responsabilida-
de por dano ao consumidor:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre:

V - produção e consumo; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-

midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico...”

Desta forma, considerando o teor deste PL, o Código Consume-
rista consagra o princípio da transparência como corolário das relações 
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de consumo, devendo tal regramento ser observado para garantir a hi-
gidez da relação

E a transparência invocada pelo sistema significa “informação 
clara e correta sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser 
firmado, significa lealdade e respeito nas relações entre fornecedor 
e consumidor, mesmo na fase pré-contratual, isto é, na fase negocial 
dos contratos de consumo”.

A presente iniciativa homenageia a segurança jurídica cotejada 
com outras regras, igualmente, tuteladas pelos Código de Defesa do 
Consumidor e Estatuto do Idoso, sendo extremamente relevante, con-
veniente, viável e exequível.

Assim, não havendo vedação constitucional, e considerando os 
dispositivos legais e regimentais ora destacados, entendo ser legítima a 
iniciativa parlamentar para propor o Projeto de Lei.

Diante de todo o exposto, considerando a importância do projeto 
ora proposto, conto com o apoio e voto favorável dos nobres pares para 
a aprovação deste.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 438 /2021.

“INSTITUI A CAMPANHA 
PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO, 
INFORMAÇÃO, PREVENÇÃO E 
COMBATE AO TRANSTORNO DE 
ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG) 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a campanha permanente de orientação, in-
formação, prevenção e combate ao Transtorno de Ansiedade Generali-
zada (TAG) no âmbito do Estado do Maranhão

§ 1º Considera-se Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) 
o distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa 
apreensiva, persistente e de difícil controle, com duração de mais de 
seis meses. (classificação de doenças mentais - DSM.IV).

§ 2º Na campanha prevista no caput poderão ser promovidas as 
seguintes atividades:

 I - palestra de sensibilização aberta à população;
II - fóruns de debates com o objetivo de levar ao conhecimento da 

população informações sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada 
(TAG);

III- distribuição de folhetos informativos sobre o Transtorno de 
Ansiedade Generalizada (TAG), bem como fornecer orientações sobre 
o diagnóstico e o tratamento adequado da doença.

Art. 2º As atividades realizadas na Semana Estadual instituída na 
presente lei serão concentradas na 2ª semana de setembro, como forma 
de instruir a população sobre a aludida enfermidade.

Art. 3° São objetivos da campanha permanente de orientação, 
informação, prevenção e combate ao Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG):

I – manter, de forma constante e ativa, as ações de combate à 
doença;

II- ampliar a informação e o conhecimento sobre a ansiedade, 
suas causas, sintomas, os meios de prevenção e de tratamento;

III- incentivar a busca pelo diagnóstico e tratamento dos pacien-
tes;

IV- combater o preconceito relacionado à ansiedade.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO  - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Os transtornos de ansiedade constituem campo importante de in-
vestigação na área de psicopatologias, psicoterapias e na pesquisa so-
cial, uma vez que a ansiedade atinge grande porcentagem da população, 
causando incapacidade temporária ou permanente nas pessoas.

O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados pu-
blicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017, o País 
tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo: 18,6 milhões de 
brasileiros (9,3% da população) convivem com o transtorno. A porcen-
tagem fica bem à frente de outras nações: nas Américas, quem chega 
mais perto da gente é o Paraguai, com uma taxa de 7,6%. Na Europa, a 
dianteira fica com Noruega (7,4%) e Holanda (6,4%).

O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é definido pelo 
DMS- IV[1] como estado de preocupação exacerbado que pode atin-
gir diversas atividades ou eventos da vida do indivíduo. Este pode ser 
considerado um transtorno crônico e recorrente com seus sintomas (psi-
quiátricos e somáticos) ocorrendo na maior parte dos dias em um perío-
do de pelo menos seis meses.

A preocupação persistente e excessiva é a característica principal 
do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), porém essas preo-
cupações são acompanhadas de sintomas físicos relacionados à hipe-
ratividade autonômica e à tensão muscular. Dentre esses sintomas, são 
comuns a taquicardia, sudorese, insônia, fadiga, dificuldade de relaxar 
e dores musculares. As preocupações não se restringem a uma deter-
minada categoria, mas são generalizadas, excessivas, por vezes envol-
vendo temas que não preocupam a maioria das pessoas e são de difícil 
controle.

O TAG é um dos transtornos psiquiátricos mais subdiagnostica-
dos. O tratamento deve ser oferecido logo que possível, e pode ser feito 
com abordagem orientadora, farmacoterapia, psicoterapia ou combi-
nação de ambos. Um grave problema que existe é que a maioria dos 
pacientes com TAG não buscam tratamento. Raramente os pacientes 
procuram diretamente um profissional de saúde mental, preferindo o 
clínico geral ou médicos de outras especialidades. A queixa predomi-
nante é de sintomas físicos vagos e que não caracterizam uma enfermi-
dade bem definida.

O TAG é uma doença silenciosa e que afeta pessoas de todas as 
idades. Muitos não buscam ajuda, sofrem calados e por se tratar de um 
problema que se agrava aos poucos, o diagnóstico tardio pode vir em 
um quadro já avançado, o que torna o tratamento mais complexo. Por 
isso, é preciso que a campanha seja permanente.

Desse modo, em face da importância da matéria em epígrafe, 
contamos com o apoio dos Excelentíssimos Deputados para a aprova-
ção deste projeto de lei. Precisamos sensibilizar a população, por meio 
de ações educativas, palestras, seminários e conferências, sobre os mo-
dos de combater e prevenir a ansiedade em todas as suas formas. Assim 
sendo, submetemos à consideração do Plenário desta Casa Legislativa 
a presente proposição. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 439 /2021.

Instituir o programa educativo de 
sensibilização para prevenção e combate 
ao uso de mídias sociais e jogos eletrôni-
cos e virtuais que induzam crianças e 
adolescentes à violência, à automutila-
ção e ao suicídio.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Instituir o Programa Educativo de Sensibilização para 
Prevenção e Combate ao Uso de Mídias Sociais e Jogos Eletrônicos e 
Virtuais que Induzam Crianças e Adolescentes à Violência, à Automu-
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tilação e ao Suicídio.

§ 1º O programa de que trata esta Lei será desenvolvido nas uni-
dades da rede de ensino do Estado do Maranhão, públicas e particula-
res, com a participação da comunidade escolar e dos pais e responsáveis 
pelos educandos.

§ 2º Para a execução do programa instituído por esta Lei, poderão 
ser utilizados como recursos, mas não limitados: seminários, palestras, 
oficinas, brochuras, vídeos e rodas de conversas, assim como assistên-
cia psicológica e social àqueles que já aderiram aos jogos e às mídias de 
que trata o art. 1º desta Lei.

§ 3º O programa será divulgado por todos os meios oficiais de 
comunicação do Governo do Estado, sem custos adicionais.

Art. 2º São objetivos do programa de que trata esta Lei:
I – combater a propagação de jogos que induzam à violência, ao 

suicídio e à automutilação;
II – conscientizar os educandos sobre o valor da vida;
III – prevenir as práticas de automutilação e suicídio;
IV – envolver docentes e equipes pedagógicas na proposta de 

sensibilização no ambiente escolar;
V – disseminar informação acerca do perigo das mídias sociais e 

dos jogos que propagam a violência;
VI – orientar os pais, familiares e responsáveis pelos educandos 

para a importância de observar mudanças de comportamento.
Art. 3º Fica expressamente proibida, nas dependências das uni-

dades de ensino, a divulgação e o acesso a jogos eletrônicos e virtuais 
que induzam à violência, à automutilação e ao suicídio.

Art. 4º Fica a cargo das unidades de ensino incluir no calendário 
letivo, sem prejuízo das atividades regulares, um dia por mês para rea-
lização do programa educativo de sensibilização para prevenir e com-
bater o uso de mídias sociais e jogos eletrônicos e virtuais que induzam 
crianças e adolescentes à violência, à automutilação e ao suicídio.

Parágrafo Único – para atender ao disposto no caput deste arti-
go, as unidades de ensino poderão contar com o apoio de voluntários, 
inclusive sendo facultada a participação de organizações sociais e pes-
soas jurídicas de direito privado.

Art. 5º O programa tratado nesta Lei poderá envolver outros ór-
gãos do Poder Executivo visando estabelecer acompanhamento multi-
disciplinar dos discentes envolvidos.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei prevê em um contexto A proposta ora 
apresentada tem como principal objetivo sensibilizar os professores, 
gestores, pais familiares e responsáveis, a identificarem comportamen-
tos estranhos e, sobretudo, orientarem e conscientizarem as crianças e 
adolescentes a respeito de práticas perigosas que tendem à automutila-
ção e ao suicídio.

O acesso de crianças e adolescentes às redes sociais através de 
smartphones tem feito com que jogos e desafios que tem como prin-
cipais objetivos a autoflagelação ou a automutilação ganhem cada vez 
mais espaço a cada dia, fator que precisa de maior atenção do Poder 
Público.

A dependência de jogos eletrônicos e sua influência no dia a dia 
dos mais jovens não param de suscitar debates e controvérsias. Um re-
latório da Associação Americana de Psicologia, baseado em mais de 
100 estudos, concluiu que jogos de guerra, luta e tiro podem estimular 
a agressividade.

Os noticiários e publicações em redes sociais vêm denunciando 
nos últimos tempos, vários jogos em circulação cuja jogada final, ou 
a derrota no jogo, seja uma atitude ilegal, a autoflagelação, ou ainda 
atentar contra a própria vida.

A execução do Programa Educativo de Sensibilização para Pre-
venção e Combate ao Uso de Mídias Sociais e Jogos Eletrônicos e Vir-

tuais que induzam crianças e adolescentes à violência, à automutilação 
e ao suicídio, aproximarão os pais e responsáveis pelos discentes do 
ambiente escolar.

Jogos eletrônicos de tiro como “Free Fire”, “Counter-Strike”, 
“Fornite” tem invadido os corredores de nossas escolas e salas de aula, 
prejudicando não somente o aproveitamento de nossos alunos, como 
o relacionamento entre o corpo discente. Além de gerar o aumento da 
prática de automutilação e suicídio entre as crianças e adolescentes.
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PROJETO DE LEI Nº 440 /2021.

Estabelece a notificação compul-
sória de casos de violência autoprovo-
cada, incluindo tentativas de suicídio e a 
automutilação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Esta Lei estabelece a comunicação compulsória de casos 
de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e a auto-
mutilação.

Art.2º São de notificação compulsória às autoridades sanitárias 
os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada.

§1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência 
autoprovocada.

I - tentativa de suicídio;
II- o ato de automutilação, com ou sem ideação suicida.
§2º Nos casos que envolvem criança ou adolescente, o conselho 

tutelar também deverá receber a notificação, nos termos do regulamento.
Art.3º Os estabelecimentos de saúde e de ensino são obrigados a 

proceder à notificação de que trata esta Lei.
Art. 4° Os estabelecimentos de saúde e de ensino deverão infor-

mar e treinar os profissionais que atendem pessoas/pacientes em seu re-
cinto quanto aos procedimentos de notificação estabelecidos nesta Lei.

Art. 5° A inobservância das obrigações estabelecidas na presente 
Lei constitui infração da legislação sanitária, sujeitando o infrator às 
penalidades previstas na Lei n”6.437, de 20 de agosto de 1977, ou em 
outra que venha substituí-la, sem prejuízo das demais sanções penais 
cabíveis.

Art. 6° eixar qualquer das autoridades de que trata o Art.3” de 
observar o sigilo dos casos de comunicação/notificação compulsória de 
que trata esta Lei: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois), e multa.

Art. 7° Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória pre-
vista nesta Lei, disposto na Lei n”6.259, de 30 de outubro de 1975.

Art. 8° A notificação compulsória dos casos de que trata esta 
Lei tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentindo as autoridades que 
tenham recebido.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Sem dúvida, a automutilação é um comportamento sugestivo de 
um estado intenso de sofrimento, com o objetivo de alívio emocional 
ou de autoextermínio.

E muito importante esta distinção, pois ao contrário do que mui-
tos imaginam, nem sempre a automutilação é uma tentativa de suicídio.

A automutilação tomou grande repercussão durante o fenômeno 
que foi o jogo “baleia azul”, no qual crianças e adolescentes participa-
vam de desafios progressivamente mais violentos com o próprio corpo, 
estimulados por experiências online.

O jogo da “baleia azul” tinha como objetivo de levar vários jo-
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vens a autolesão ou até mesmo ao suicídio.

O suicídio, por sinal, tem alta prevalência em nosso País, que é o 
oitavo no mundo em número de casos.

No passado, o suicídio, era tratado apenas como tabu, ou ignora-
do por muitos. Além disso, se preconiza o silêncio como forma de evitar 
o estímulo a novos casos.

Atualmente, os especialistas têm afirmado que é importante a in-
formação e educação a este respeito. 

Este Projeto de Lei pretende estabelecer a notificação compul-
sória de episódios de violência autoprovocada, para que os serviços 
de saúde notifiquem às autoridades sanitárias quando atenderem estes 
casos, permitindo um melhor controle, uma celeridade e adolescentes, 
principalmente quando as vítimas forem crianças e adolescentes. 

A população infantil, mais vulnerável a este problema, recebe tra-
tamento especial neste projeto de Lei.

A notificação de lesões autoprovocadas, que é destinada às au-
toridades sanitárias, também deverá ser enviada ao conselho tutelar, 
quando o paciente for criança ou adolescente.

Ressalta-se que os profissionais de saúde e de educação têm a 
obrigação de fazer as notificações estabelecidas por norma ou Lei. A 
falta da comunicação, no caso dos profissionais de saúde, leva a in-
fração sanitária (Lei n”6.437, de 20 de agosto de 2977), e até mesmo 
a caracterização como, crime contra a saúde pública”, nos termos do 
Código penal:

Art, 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública 
doença cuja notificação é compulsória: pena _ detenção, de 6 (seis) me-
ses a 2 (dois) anos, e multa

Sem embargo, o próprio Estatuto da criança e do Adolescente, 
Lei n” 8’060, de 13 de julho de L990, traz a obrigatoriedade de notifi-
cação aos órgãos competentes para as autoridades de saúde e de ensino:

Art, 245 - Deixar médico, professor ou responsável por estabe-
lecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou 
creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente: pena _ multa de três a vinte salários de 
referência, aplicando se o dobro em caso de reincidência.

É importante afirmar que já existe a notificação de violências 
em geral, mas a mesma aborda de forma muito superficial as agressões 
autoprovocadas, o que se reflete na baixa quantidade de notificações, o 
que não é compatível com a situação que tem se apresentado em nosso 
país.

Destaca-se que o profissional tem o dever de preservar a identida-
de do paciente, principalmente das crianças e dos adolescentes, ficando 
o agente público sujeito a penalidade caso viole o sigilo das informa-
ções constantes nas notificações.
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PROJETO DE LEI Nº 441 /2021.

Institui a Política Estadual de 
Conscientização e Incentivo à Doação e 
Transplante de Órgãos e Tecidos, a ser 
implementada no âmbito do Maranhão. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de conscientização e 
Incentivo à Doação de Órgãos e tecidos, no âmbito do estado do Ma-
ranhão. 

Art. 2º - São objetivos da Política Estadual de Conscientização e 
Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos: 

I – informar e conscientizar a população sobre a relevância da 
doação de órgãos e tecidos, contribuindo para a formação de consciên-
cia doadora na sociedade maranhense; 

II – contribuir para o aumento no número de doadores e para o 

aumento da efetividade das doações no estado; 
III – promover a discussão, o esclarecimento científico e a des-

mistificação do tema; 
IV – auxiliar a Central de Transplantes do Maranhão, para que 

atenda tempestivamente às necessidades de saúde da população; 
V – promover a formação continuada de gestores e de profissio-

nais de saúde e da educação com relação ao tema em todos os municí-
pios maranhenses. 

Art. 3º - A Política Estadual de Conscientização e Incentivo à 
Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos poderá contemplar, entre 
outras, as seguintes estratégias: 

I - realização de campanhas de divulgação e conscientização; 
II – desenvolvimento de atividades, nos estabelecimentos de to-

dos os níveis de ensino, voltadas para a disseminação de conteúdos que 
promovam a conscientização dos estudantes, evidenciando os funda-
mentos científicos, culturais, econômicos, políticos e sociais subjacen-
tes ao tema; 

III – adoção, nos cursos técnicos de nível médio, na área da Saú-
de, de conteúdos e práticas que favoreçam a atuação dos profissionais 
neles formados nas diversas dimensões relativas à doação e transplante 
de órgãos e tecidos; 

IV – estímulo à elaboração de material didático escolar que con-
temple, de forma adequada a cada faixa etária estudantil, a temática 
relativa à Política; 

V – desenvolvimento de programas de formação continuada para 
os profissionais da saúde e da educação que contemplem o tema da 
Política; 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei prevê em um contexto global que a 
negativa familiar é um dos principais motivos para que um órgão não 
seja doado no Brasil. Em 2018, 43% das famílias, segundo a Associação 
Brasileira de Transplante de Órgãos - ABTO, recusaram a doação de 
órgãos de seus parentes, após morte encefálica comprovada.

Mesmo assim os transplantes vinham crescendo no Brasil, po-
rém, conforme levantamento da ABTO, o número de doadores de ór-
gãos caiu 26%, no país, em 2021, devido à pandemia de Covid-19. A 
queda atingiu os pacientes que esperam por um transplante. Os proce-
dimentos mais afetados foram os de pulmão (62%), rim (34%), coração 
(34%) e fígado (28%). O risco de contaminação e a lotação das Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTIs), por conta do coronavírus, foram as 
principais razões desta queda.

É certo que, para haver transplantes, é preciso haver antes 
doação. Por isso, essa proposição visa criar a Política Estadual de 
Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e 
Tecidos, como um instrumento para informar e conscientizar a população 
sobre a relevância da doação de órgãos e tecidos, contribuindo para a 
formação de consciência doadora na sociedade gaúcha, cooperando, 
assim, para o aumento no número de doadores e para o aumento da 
efetividade das doações no estado e também, promovendo a discussão, 
o esclarecimento científico e a desmistificação do tema.

A Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do 
Maranhão – CNCDO/MA, foi instituída através da Portaria nº 425, de 
11 de agosto de 1999, do Ministério da Saúde, com início de funcio-
namento em fevereiro de 2000 junto ao Hospital Universitário da Uni-
versidade Federal do Maranhão, onde funciona desde então. Tem por 
finalidade precípua coordenar as atividades de transplantes no âmbito 
estadual, de acordo com o que dita a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 
1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano para transplante e tratamento e cuja lei foi regulamentada pelo 
Decreto nº 2.268, de 30 de junho de 1997, instituindo o Sistema Nacio-
nal de Transplante – SNT. Desta forma, a CNCDO constitui a unidade 
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gestora do SNT a nível estadual.

Cumpre mencionar que o Estado do Maranhão carece de uma po-
lítica pública de transplantes e de uma melhor estruturação da CNCDO/
MA, com vistas à implementação de todas as atividades relacionadas ao 
processo de doação e transplante. As taxas de doação e transplante no 
Maranhão encontram-se em descompasso com o crescimento da Região 
Nordeste e do Brasil. Nesse sentido, neste Estado, existe apenas o cre-
denciamento do SNT para realização de transplante de rins e córneas.

Faz-se necessário referenciar o Hospital Universitário da Univer-
sidade Federal do Maranhão foi o pioneiro em transplantes no Estado 
e realizou desde março de 2000 um número total de 475 transplantes 
renais, com doadores vivos e doadores falecidos; mais recentemente, o 
Hospital Santa Mônica, na Cidade de Imperatriz, realizou 05 transplan-
tes apenas com doadores vivos. No Maranhão, há ainda o transplante 
de córneas, com um número total de 1.143 transplantes realizados em 
15 anos. Esses números estão muito aquém das necessidades da popu-
lação maranhense, onde hoje, por exemplo, existe uma média de 2.500 
pacientes renais crônicos que são submetidos a tratamento dialítico em 
todo Estado.

A realização de campanhas e o desenvolvimento do tema, junto 
a alunos da rede estadual de ensino, com certeza, serão importantes 
instrumentos para fomentar as doações e assim aumentar o número de 
maranhenses que terão suas vidas salvas em razão de um transplante.

Por todo o exposto, como Parlamentar que trabalha em defesa 
da vida, como uma das bandeiras do mandato, e sendo Presidente da 
Frente Parlamentar de Estímulo à Doação de Órgãos, peço o apoio dos 
nobres deputados para a aprovação deste Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de 
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PROJETO DE LEI Nº 442 /2021.

Institui a Política Estadual de Va-
lorização da Vida a ser implementada na 
Rede Estadual de Ensino do Estado do 
Maranhão. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

 Art. 1º Fica instituída a política estadual de valorização da vida, 
a ser implementada na rede estadual de ensino do Estado do Maranhão.

§ 1º A política instituída por esta lei abrangerá ações do Estado 
voltadas para a promoção da saúde emocional dos alunos e para a pre-
venção da violência autoprovocada.

§ 2º Para fins do disposto nesta lei, consideram-se formas de vio-
lência autoprovocada o ato de automutilação, com ou sem ideação sui-
cida, a tentativa de suicídio e o suicídio consumado.

Art. 2º São diretrizes da política de que trata esta lei:
I – desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alu-

nos;
II – fortalecimento da escola como um ambiente acolhedor, que 

ofereça à comunidade escolar espaços de expressão, protagonismo e 
inclusão;

III – promoção da paz no ambiente escolar;
IV – disseminação de informações sobre saúde mental que 

possibilitem a compreensão do sofrimento psicológico e da violência 
autoprovocada como problemas de saúde pública passíveis de preven-
ção;

V – disponibilização de espaços de escuta e acolhimento das 
demandas emocionais dos alunos;

VI – envolvimento das famílias, apresentando-lhes informações 
sobre os riscos, os sinais e a prevenção do sofrimento psicológico de 
crianças e adolescentes;

VII – acompanhamento pelas equipes multiprofissionais pre-

vistas na Lei Federal nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019;
VIII – articulação com a rede pública de saúde, para o 

atendimento dos alunos em sofrimento psicológico ou com risco de vio-
lência autoprovocada, quando for o caso;

IX – notificação dos casos suspeitos ou confirmados de violência 
autoprovocada, nos termos da legislação vigente.

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

O fenômeno da autolesão, durante muito tempo, foi associado à 
personalidade emocionalmente instável. Porém, pesquisas recentes ten-
dem a atualizar esses dados, associando a diversos fatores, entre eles, 
a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade e outros, 
segundo o psiquiatra da Infância e da Adolescência com atuação no 
Hospital Universitário de Brasília (HUB), André Salles.

Aliás, estima-se que um a cada cinco adolescentes já praticou a 
autolesão não suicida pelo menos uma vez na vida.

Essa é a realidade das crianças e adolescentes brasileiros. Cada 
dia mais comum, a automutilação traz a dor emocional que cada um 
carrega. Os índices são preocupantes. A maioria dos casos de autolesão 
ocorre entre a pré-adolescência e o adulto jovem, ou seja, entre 10 até 
25 anos, sendo o corte o método mais utilizado. Mas o que leva uma 
pessoa a realizar um ato desse?

Especialistas afirmam que os atingidos têm uma dura realidade, 
abuso físico e sexual, maus-tratos, separação parental, ciclo familiar 
instável e precário, condições sociais desfavoráveis, além disso, não 
possuem a noção real da vida, não conseguem se defender de alguma 
situação de perigo.

O mundo virtual também tem suas mazelas, traz para o adoles-
cente uma realidade utópica, idealizada, entristecida, solitária, frágil, 
vulnerável, fazendo com que não suporte as frustrações do mundo real.

Muitos estudos acerca do impacto na qualidade de vida da popu-
lação submetida ao isolamento obrigatório, devido à pandemia do novo 
Coronavírus, estão sendo realizados, havendo especial atenção para as 
repercussões na saúde mental. Foi observado um aumento substancial 
nas taxas de depressão, ansiedade, suicídio e automutilação não suicida; 
principalmente em indivíduos com doença mental prévia (CUCINOT-
TA; VANELLI, 2020; BROOKS et al. 2020). Conclui-se, então, que 
tais manifestações sejam reflexo do isolamento social, bem como do 
medo e incertezas gerados pela pandemia (BROOKS et al. 2020; JE-
FSEN, 2020)

Nesse sentido, a escola é ambiente estratégico para a implantação 
de uma abordagem de prevenção, pois é o local onde as crianças e os 
adolescentes passam mais tempo. “Falar abertamente sobre questões de 
saúde mental nas escolas é um passo importante para reduzir estigma e 
facilitar acesso aos cuidados necessários”, comenta o psiquiatra Elson 
Azevedo. E, além de levar esse debate para as salas de aula, “precisa-
mos capacitar os educadores a reconhecer os sinais de risco para suicí-
dio e dar o suporte inicial necessário para jovens em risco. Também de-
vemos fortalecer os laços entre escola e família, orientando e alertando 
os pais sobre os sinais de risco”, diz o psiquiatra.

Por isso, apresento este projeto para salvarmos nossos jovens da 
automutilação e do suicídio, com uma Política de Valorização da Vida 
nas escolas, oportunizado desenvolvimento sadio para as futuras gera-
ções.

Diante do exposto e pelo interesse público envolvido, contamos 
com o apoio dos nobres Parlamentares desta Casa para aprovação deste 
importante projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de 
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PROJETO DE LEI Nº 443 /2021

Dispõe sobre a incidência do Im-
posto sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
– sobre a base de cálculo de combustíveis 
e de lubrificantes no Estado e dá outras 
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º – Fica vedada, no âmbito do Estado, a projeção de preço 
para a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – contendo o valor de im-
posto já incidente na operação anterior.

Art. 2º – A incidência do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transpor-
te Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – sobre 
combustíveis e lubrificantes no Estado se restringirá à comercialização 
e à industrialização feita apenas pelas refinarias.

Parágrafo único – É vedada a incidência do ICMS sobre o valor 
médio dos combustíveis e lubrificantes comercializados pelos postos de 
revenda ao consumidor final.

Art. 3º – No caso de combustíveis e lubrificantes oriundos de 
refinarias de outros Estados da Federação, adquiridos diretamente pelos 
postos de revendas situados no Estado do Maranhão, a incidência do 
ICMS ocorrerá no momento da referida aquisição.

Art. 4º – Fica vedada, na composição da base de cálculo do 
ICMS sobre combustíveis e lubrificantes, a incidência de qualquer ou-
tro imposto de competência estadual.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O valor cobrado do consumidor final a título de Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação – ICMS – sobre combustíveis e lubrificantes necessita de mais 
clareza, como: proporcionar maior controle e melhor fiscalização pelos 
órgãos fazendários e pelo consumidor final, assegurar maior segurança 
na cobrança e na arrecadação do imposto e garantir a cobrança correta 
do imposto sobre combustíveis e lubrificantes comercializados e dis-
tribuídos pelas refinarias. Para aumentar a transparência, o controle e a 
efetividade da incidência do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes 
no Estado do Maranhão.

Esta proposição objetiva impedir a cobrança ilegal do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ção de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação – ICMS – sobre combustíveis e lubrificantes no Estado. É 
importante ressaltar que o ICMS é um imposto de natureza não cumu-
lativa, sendo a forma de cobrança pelo governo ilegal.

No caso, propõe-se alterar a forma de cobrança do ICMS sobre 
combustíveis e lubrificantes, cujo mecanismo atual de apuração permite 
a cumulação do imposto incidente sobre as operações. Assim, com a 
mudança de cobrança proposta, a incidência passará a ser monofásica 
com alíquotas específicas por unidade de medida.

Para impedir a cobrança cumulativa, em razão da projeção de 
preço para a cobrança do ICMS contendo o valor de imposto já inciden-
te na operação anterior, bem como impedir que na composição da base 
de cálculo do referido imposto sobre combustíveis e lubrificantes haja 

a incidência de qualquer outro imposto de competência estadual, conto 
com o apoio dos pares para a aprovação deste projeto de lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 444 /2021.

Institui o Dia Estadual da Escuta.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual da Escuta, a ser comemo-
rado anualmente em 6 de dezembro.

Art. 2º – O Dia Estadual da Escuta tem como objetivo:
I – promover a divulgação de doenças como a depressão;
II – conscientizar a população das causas e dos efeitos decorren-

tes de processos depressivos;
III – estimular debates, promovidos pelo Estado, que incluam a 

matéria objeto desta lei.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Os transtornos depressivos constituem um conjunto complexo de 
doenças psiquiátricas. Seu amplo espectro ultrapassa em muito a intui-
ção ordinária: a característica comum desses transtornos é a presença de 
humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e 
cognitivas que afetam significativamente as capacidades funcionais do 
indivíduo (DSM-V, p.199). Trata-se, em verdade, de uma enfermidade 
incapacitante, penosa e cercada por tabus que dificultam a sua aborda-
gem em quaisquer frentes. A imagem clássica do paciente triste não é 
suficiente para que se lide com uma patologia que, em 2015, já afetava 
322 milhões de indivíduos ao redor do globo, equivalendo à época a 
uma taxa de 4,4% (G1, 2017).

Não bastasse o quadro estarrecedor, tais dados remontam a pes-
quisas publicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015, 
que apontavam uma infeliz tendência crescente. Mencione-se, inclusi-
ve, que o Brasil liderava o número de casos na América Latina, ocu-
pando o quinto lugar mundial, com 11,5 milhões de casos. Enquanto a 
média global era de 4,4%, a brasileira atingia 5,8% (O Globo, 2017). 

Não se olvide que essas pesquisas ainda estimaram que a doença 
consumia anualmente 1 trilhão de dólares dos recursos da economia 
mundial, sendo o prejuízo brasileiro à época estimado em cerca de 63,3 
bilhões de dólares pela London School of Economics (O Tempo, 2017). 
Já em 2018, estimou a OMS que até 2020 a depressão se tornaria a 
doença mais incapacitante do mundo, apontando como um dos prin-
cipais obstáculos à reabilitação do depressivo precisamente a falta de 
compreensão generalizada acerca do que seja o transtorno, bem como 
a necessidade de acolhimento familiar e por parte dos seus pares pro-
fissionais (G1, 2018). Ora, em verdade não se entende alguém antes 
que se compreenda a sua situação. Mais difícil é fazê-lo quando uma 
carga ineludível de preconcepções já ronda a depressão. Apenas o de-
bate aberto, informado e humanizado pode vencer esses obstáculos e 
oferecer alguma saída ao quadro aterrador traçado pela OMS.

Assim, tendo em vista os dados apresentados, expõe-se o traba-
lho realizado pelos grupos de escuta. Estes, habilitados a compreender a 
situação dos depressivos e compreendendo a especificidade da doença, 
bem como a necessidade da especial atenção que requerem, colocam-se 
a inteiro e diligente dispor para ouvi-los e aconselhá-los.

Diante do exposto, solicito apoio para a aprovação da presente 
propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 445 / 2021          
                                                                                                                                           

Considera de Utilidade Pública o 
Instituto Educacional Evangélico Alegria 
do Saber - IEEAS, no Município de São 
Luís - MA.

Art. 1°. Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto Edu-
cacional Evangélico Alegria do Saber - IEEAS, com Sede e Foro no 
Município de São Luís – MA.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 13 de 
setembro de 2021. - DEP. DETINHA – PL - 2º VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 446 / 2021          
                                                                                                                                            

Considera de Utilidade Pública a 
Associação Cultural e Espiritual Ilê de 
Oxalá, no Município de Serrano do Ma-
ranhão - MA.

Art. 1°. Fica considerado de Utilidade Pública a Associação Cul-
tural e Espiritual Ilê de Oxalá, com Sede e Foro no Município de Serra-
no do Maranhão - MA.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 13 de 
setembro de 2021. - DEP. DETINHA – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 447 / 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
as agências bancárias disponibilizarem 
abrigo adequado de proteção contra sol 
e chuva aos clientes e usuários que ficam 
em fila de espera na área externa do esta-
belecimento e dá providências.

Art. 1º Ficam as agências bancárias localizadas no âmbito do 
Estado do Maranhão obrigadas a disponibilizarem abrigo adequado de 
proteção contra sol e chuva aos clientes e usuários que ficam em fila de 
espera na área externa do estabelecimento.

Art. 2º Entende-se por abrigo adequado de proteção contra sol e 
chuva: 

I - tenda coberta e com fechamento retrátil lateral, instalada no 
trecho do passeio público ou nas proximidades onde a agência bancária 
esteja localizada; 

II - cadeiras próprias ou alugadas para espera, destacando a prio-
ridade aos idosos, deficientes, gestantes e mulheres com criança de 
colo; e 

III - os equipamentos constantes nos incisos I e II deste artigo 
devem ser disponibilizados em quantidade e/ou dimensões que possam 
acomodar todas as pessoas que estiverem aguardando pelo atendimento 
no interior do estabelecimento. 

Art. 3º As agências bancárias deverão dispor de um funcionário 
próprio ou terceirizado para cuidar da organização das filas de espera 
na área externa do estabelecimento, dos protocolos de segurança, pelo 
menos 1 (uma) hora antes da abertura dos estabelecimentos, sendo que 
deve ocorrer à distribuição de senhas utilizando-se de dispositivo ele-
trônico para geração e impressão momentos após a abertura dos esta-
belecimentos. 

Parágrafo único. O bilhete da senha de atendimento deve ser for-
necido aos clientes e usuários em conformidade com o estabelecido na 

Lei Estadual n.º 7.806, de 26 de dezembro de 2002, com alterações 
subsequentes, bem como, aplicados todos os seus efeitos no que tange 
ao tempo de espera.

Art. 4º As agências bancárias deverão entrar em entendimento 
com as Prefeituras Municipais para disponibilização de área próxima 
aos estabelecimentos para instalação da devida cobertura. 

Art. 5.º - O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às se-
guintes penalidades: 

I - multa de R$3.000,00 (três mil reais) para cada consumidor 
reclamante, reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC; e 

II - multa em valor dobrado em caso de reincidência da recla-
mação. 

Art. 6.º - As denúncias dos consumidores, serão feitas diretamen-
te ao PROCON, podendo este, de ofício, notificar e autuar o estabele-
cimento infrator. 

Art. 7. O Poder Executivo Estadual regulamentará o disposto 
nesta Lei, inclusive sobre a incidência de sanções e os procedimentos 
de sua aplicação. 

Art. 8.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de setembro de 2021. - ADRIANO 
SARNEY - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo determinar que as 
agências bancárias e casas lotéricas, localizadas no âmbito do Mara-
nhão ficam obrigadas a disponibilizarem abrigo adequado de proteção 
contra sol e chuva aos clientes e usuários que ficam em fila de espera na 
área externa da agência; 

As grandes filas que têm se formado na frente das agências ban-
cárias e casas lotéricas principalmente nas datas de pagamento dos 
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS) e saque do auxílio emergencial, tem sido um desrespeito com 
o brasileiro que vem sendo penalizado ficando debaixo de sol e chuva. 

Entre as pessoas na fila estão idosos, deficientes, pessoas do gru-
po de risco do Covid-19, gestantes e mulheres com criança de colo que 
acabam passando mal em decorrência a exposição das condições men-
cionadas, bem como ficam expostas a contaminação pelo Covid-19;

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união in-
dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

...
III - a dignidade da pessoa humana;
...
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

Diante destes fatos, nada mais justo que os clientes e usuários 
tenham este serviço à disposição, ou seja, que as agências bancárias e 
casas lotéricas disponibilizem abrigo adequado de proteção contra sol e 
chuva aos clientes e usuários que ficam em fila de espera na área externa 
da agência.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos ilustres parlamentares 
para aprovação desta propositura e apresentamos à apreciação do Egré-
gio Plenário.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de setembro de 2021. - ADRIANO 
SARNEY - DEPUTADO ESTADUAL
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049 /2021

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Senhor Deputado Carlos 
Wellington de Castro Bezerra 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Se-
nhor Carlos Wellington de Castro Bezerra, natural da cidade de Teresi-
na, Estado do Piauí.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da 
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de setem-
bro de 2021 – César Pires - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Nascido no dia 27 de setembro, Wellington do Curso, como é 
popularmente conhecido, é um exemplo de profissional que venceu na 
vida com honestidade e muitas dificuldades: criado apenas por sua mãe, 
teve que trabalhar desde os 14 anos para ajudar a família e, assim como 
os cinco irmãos, iniciou e concluiu os seus estudos em escola pública.

Aos 18 anos, Carlos Wellington encarou um concurso público 
para sargento do Exército e foi aprovado. Exerceu o cargo durante 15 
anos, servindo no 24º Batalhão de Caçadores, sem nunca ter sofrido 
uma repreensão, indo para a reserva não remunerada com o comporta-
mento excepcional.

Formado em Pedagogia e Teologia, o incentivo e o ato de motivar 
as pessoas são suas marcas registradas. Sem esconder sua origem hu-
milde, não mede as palavras quando conta aos alunos sobre seu passado 
de dificuldades.

Em 1995, entusiasmado com a profissão e objetivando incenti-
var as pessoas a lutarem por seus sonhos, aproveitando a experiência 
adquirida nas Forças Armadas, Wellington abriu um curso preparató-
rio para concurso público do Exército. Inicialmente chamava-se Curso 
do Sargento Wellington e era composto por apenas três alunos; hoje, 
transformou-se no Curso Wellington, um dos maiores preparatórios do 
Maranhão que há mais de 10 anos vem ajudando as pessoas a mudarem 
de vida através da Educação.

Em 2010, Wellington do Curso foi candidato a Deputado Federal, 
obtendo mais de 23 mil votos. Em 2014, novamente disputou as elei-
ções e desta vez saiu vitorioso, conquistando seu primeiro mandato de 
deputado estadual. Nas eleições de 2018, conquistou seu segundo man-
dato de Deputado Estadual, função que exerce com muito compromisso 
e determinação. 

É um homem determinado, temente a Deus, que acredita e 
luta pela educação, como forma de mudança para que todos tenham 
oportunidades iguais. A concessão do Título de Cidadão Maranhense é 
um justo reconhecimento à sua trajetória de luta e superação, e de muito 
trabalho pelo Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 13 de setembro de 2021.  - 
César Pires - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 064 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, ao Município de 
São Luís, ao Prefeito Eduardo Braide, ao Presidente da Câmara 
Municipal de São Luís ao Excelentíssimo Osmar Filho, e extensivo 
aos ludovicense pela comemoração do aniversário de 409 anos de 
emancipação política.

Em reconhecimento ao trabalho da população ludovicense, assim 

como da qualidade e perseverança de seus gestores e todos que compõe 
a administração pública do Município que, com muita luta e esforço, 
tem alcançado proporcionar melhor qualidade de vida do seu povo, é 
com muita honra que presto esta homenagem pelo aniversário do muni-
cípio de São Luís - MA. 

No dia 08 de setembro é comemorado o aniversário da capital 
com alguns historiadores, foi nesse dia, em 1612, que uma cerimônia 
realizada pelos franceses assinalou a posse de terra do local que mais 
tarde recebeu o nome de São Luís.

Para celebrar essa data tão importante, os ludovicense - como são 
chamadas as pessoas que têm origem ou que vivem em São Luís - são 
presenteados com um cartaz de programação cultural muito interessan-
te, com shows e apresentações folclóricas.

A cidade é conhecida por vários nomes, dentre os quais “Cidade 
dos Azulejos”, porque as fachadas do seu Centro Históricos são uma 
bela manifestação dessa arte; e “Atenas Brasileira”, porque muitos es-
critores nasceram lá, tais como Aluísio Azevedo e Graça Aranha.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Mu-
nicípio de São Luís, ao Prefeito Eduardo Braide, ao Presidente da Câ-
mara Municipal de São Luís, Osmar Filho, e extensivo aos ludovicense 
pela comemoração do aniversário de 409 anos de emancipação política. 
Desejo também a toda população os mais sinceros votos de conquistas 
e vitórias.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 03 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 334/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia (Art. 
158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvir a Mesa, seja 
encaminhada à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável a inclusão da cidade de Tutóia como uma das sedes da série 
de Audiências Públicas onde serão debatidas as Políticas Públicas de 
Resíduos Sólidos.

A inclusão da Cidade de Tutóia contempla a região do Delta 
do Parnaíba/Lençóis, região esta que não está relacionada entre as 9 
(nove) já priorizadas no planejamento da Comissão. São elas: São Luís 
(Metropolitana), Timon (Médio Parnaíba), Presidente Dutra (Centro), 
Balsas (Sul), Imperatriz (Sudeste), Santa Inês (Vale do Pindaré), Baca-
bal (Mearim), Pinheiro (Baixada Ocidental Maranhense), Chapadinha 
(Leste) e Cururupu (Guarás).

 Nestes termos e para se fazer justiça e manter o caráter de repre-
sentatividade das diversas regiões do Estado é que pedimos deferimento 
deste expediente.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 02 de setembro de 2021. - “Mandato popular!” - Luiz Henrique 
Lula da Silva - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 335 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito Eduardo Braide e 
ao Presidente da Câmara Municipal Osmar Filho, e extensivo a toda 
população ludovicense, parabenizando-os pela passagem do aniver-
sário de fundação da cidade, no dia 08 de setembro do corrente ano.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 03 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO N° 336 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento 
do Dario Itapary Nicolau, externando o mais profundo sentimento de 
Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 26 de abril do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 337 /2021 

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno desta casa, re-
queiro de Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja realizada 
mais uma edição do Programa Assembleia em Ação, na data do dia 1º 
de outubro na cidade de Carolina/MA, tendo como tema principal o 
INCENTIVO AO TURISMO E RIQUEZAS LOCAIS. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 9 de setembro de 2021. 
- rildo amaral - deputado estadual

INDICAÇÃO Nº 5388 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Flávio Dino, bem como ao Dr. Felipe Camarão, solicitando a implan-
tação de uma Escola de Tempo Integral conforme o IEMA (Instituto de 
Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão) no Município de Estreito.

reiterando nossa solicitação no sentido da implantação da escola 
IEMA em Estreito, com o objetivo de proporcionar aos jovens do refe-
rido Município e das cidades vizinhas um ambiente propício ao desen-
volvimento intelectual e profissional dos alunos, nos diversos aspectos, 
favorecendo atividades extracurriculares, formando sujeitos críticos, 
autônomos e responsáveis, uma vez que o IEMA veio para transformar 
a visão sobre a educação Pública se tornando uma referência na quali-
dade de ensino no Estado.

Portanto, esperamos que o Senhor Governador atenda nossa rei-
vindicação em benefício do Município de Estreito e Municípios adja-
centes.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 31 de agosto de 2021. - ANTONIO PE-
REIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5389 / 2021

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado expediente ao Gerente de Relações Institucio-
nais da CLARO no Maranhão, a implantação de uma torre de telefonia 
celular no Povoado Centro Grande, localizado no Município de Axixá, 
Estado do Maranhão.

Trata-se do segundo maior povoado do Município de Axixá com 

uma população de aproximadamente  3.000 habitantes e necessita de 
um sistema de telefonia que permita o contato da população da referida 
localidade com pessoas de outras localidades, tendo em vista ainda o 
grande número de jovens estudantes que necessitam do acesso a inter-
net para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, acesso esse 
indispensável na atualidade, além dos casos de urgência e emergência. 
Ressaltamos que a referida empresa já opera no Município Axixá, ne-
cessitando expandir suas atividades a outras comunidades em especial 
à Centro Grande.

Desta forma contamos como a apoio da conceituada empresa 
CLARO no atendimento da reivindicação da comunidade de Centro 
Grande.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 01 de Setembro de 2021. - ANTONIO 
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5390 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Cururupu, no mês de setembro de 2021 ou ainda em 
período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5391 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvi-
mento Urbano – SECID, Sr. Márcio Jerry, solicitando a construção 
de uma praça da família no município de Santa Luzia do Paruá – MA.

A presente indicação tem como objetivo a melhoria e ampliação 
das opções de lazer da população do município, além de promover a 
integração social e a prática de atividades que garantem melhoria na 
saúde de toda a população. O espaço será um espaço democrático de 
interação, lazer, convívio, com ambiente moderno, acessível, voltado 
para todas as idades e segmentos.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos e todas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 02 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5392 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Buriticupu - MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5393 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Bom Jesus das Selvas - MA, no mês de setembro de 
2021 ou ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5394 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Santa Inês - MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 

do Estado do Maranhão.
Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 

proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5395 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Ma-
ranhão, Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. 
Nayra Monteiro, solicitando que disponibilize o “Ônibus Lilás” para 
o município de  Carolina- MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado. 

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde e informação às mulheres das comunidades negras quilombolas 
da região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5396 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Porto Franco - MA, no mês de setembro de 2021 ou 
ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5397 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Palmeirândia - MA, no mês de setembro de 2021 ou 
ainda em período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabi-
lidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades 
do Estado do Maranhão.

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todas e todos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5398 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento So-
cial - SEDES, Sr. Márcio Honaiser, solicitando a implantação de uma 
“Casa do Idoso” no município de Santa Luzia do Paruá – MA.

A presente indicação tem como objetivo a melhoria e ampliação 
no cuidado com os idosos, que são uma parcela da população que ne-
cessita de um cuidado maior por parte das autoridades. O objetivo dessa 
indicação é resgatar a cultura de proteção ao idoso propiciar um local 
onde o idoso possa ser acolhido e cuidado.

Na “Casa do Idoso”, no modelo da que já temos implantada em 
Imperatriz – MA, serão ofertas diversas atividades voltadas para a pro-
moção da saúde metal, física e psicológica da população idosa do mu-
nicípio e adjacências. 

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos e todas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5399 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, ao 
Secretário de Estado Extraordinário de Igualdade Racial, Sr. Ger-
son Pinheiro e ao Secretário de Infraestrutura do Maranhão, Sr. 
Clayton Noleto, para que tomem providências no sentido de viabilizar 
todas as medidas administrativas e legais possíveis para melhorias nas 
estradas de acesso as terras quilombolas no município de Palmeirân-
dia - MA.

A presente indicação tem objetivo de construir e fazer reparos 
nas estradas que dão acesso a comunidades quilombolas, facilitando 
o acesso a sede da cidade, melhorando o escoamento da produção e o 
deslocamento dos comunitários em busca de serviços públicos essen-

ciais.  Melhorias nessas estradas vicinais contribuem grandemente para 
o escoamento da produção agrícola, comércio e aumento do fluxo de 
pessoas no município, o que produz diversos benefício no desenvolvi-
mento econômico e social da cidade.

Diante do exposto, é que apresento a Indicação, e de já agradeço 
a colaboração dos colegas parlamentares. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5400 / 2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente à Sua Excelência o Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino e a Presidente do PROCON Maranhão e VIVA, a Senhora 
Karen Barros, solicitando-lhes a Implantação de uma Unidade do 
Viva/ Procon Móvel no município de Grajaú - MA.

A implantação da Unidade do Viva Cidadão no município terá 
como finalidade ampliar e garantir ainda mais os direitos fundamentais 
da população, em especial a população indígena que necessita de servi-
ços como emissão de documentos e resolução de demandas que devem 
ser apuradas pelo Procon.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5401 / 2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente à Sua Excelência o Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino e a Presidente do PROCON Maranhão e VIVA, a Senhora 
Karen Barros, solicitando-lhes a Implantação de uma Unidade do 
Viva/ Procon Móvel no município de Montes Altos - MA.

A implantação da Unidade do Viva Cidadão no município terá 
como finalidade ampliar e garantir ainda mais os direitos fundamentais 
da população, que necessita de serviços como emissão de documentos e 
resolução de demandas que devem ser apuradas pelo Procon.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5402 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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artigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Ma-
ranhão, Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. 
Nayra Monteiro, solicitando que disponibilize o “Ônibus Lilás” para 
o município de  Davinópolis- MA, no mês de setembro de 2021 ou 
ainda em período seguinte a ser ajustado. 

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde e informação às mulheres das comunidades negras quilombolas 
da região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5403 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Ma-
ranhão, Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. 
Nayra Monteiro, solicitando que disponibilize o “Ônibus Lilás” para 
o município de  Cururupu- MA, no mês de setembro de 2021 ou ainda 
em período seguinte a ser ajustado. 

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde e informação às mulheres das comunidades negras quilombolas 
da região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 03 de setembro de 
2021. - ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5404 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
à V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Miler Portela 
e Silva, solicitando a implantação da Patrulha Maria da Penha no 
município de Buriticupu.  

Infelizmente os índices de feminicídio e violência contra a mu-
lher no Estado tem aumentado segundo dados da Polícia Civil do Ma-
ranhão, que registrou elevação comparados os anos de 2019 e 2020.

  Recentemente, no mês de julho 2021, triste fato de violência 
contra a mulher ocorrido na zona rural do município de Buriticupu por 
pouco não acabou fatalmente, deixando uma jovem em gravíssimo es-
tado de saúde tendo uma de suas mãos amputadas devido ao alto grau 
de agressão sofrido.

Fatos como este demandam maior atenção para implementação 
de políticas públicas de segurança voltada para mulheres, o que justifica 
nosso pleito.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 03 de setembro de 2021. - Betel Gomes - Deputada Es-
tadual

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

INDICAÇÃO Nº 5405 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infra- estrutura, 
Dr. Clayton Noleto, solicitando providências no sentido da construção 
de uma estrada ligando o Município de Davinópolis a Imperatriz com 
acesso pela Vila Fiquene.

Ressaltamos que nessa mesma área está sendo construído um 
porto (Porto Seco), com grande viabilidade econômica que irá bene-
ficiar toda região, o que se justifica o pedido, uma vez que o fluxo de 
veículos irá aumentar consideravelmente, necessitando urgente de outra 
via de acesso.

A presente reivindicação é um anseio da população, além de ser 
uma opção relativamente barata, considerando o custo benefício.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 09 de setembro de 2021. - ANTONIO 
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5406 /2021

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 senhor ISAAC SIDNEY MENEZES FERREI-
RA, PRESIDENTE FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS 
(FEBRABAN), solicitando que adotem providências a fim de AM-
PLIAR O HORÁRIO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO NO ES-
TADO DO MARANHÃO.

Tal medida se torna necessária devido ao grande fluxo de pessoas 
que estão procurando as agências. O que se vê na porta das agências são 
filas enormes formadas, já que o horário de atendimento está reduzido. 
Sendo assim, com um horário maior, ou seja, a volta do horário de aten-
dimento antes da pandemia (10h às 16h), não haverá aglomeração e, 
consequentemente, o possível contágio.

Plenário Nagib Haickel, 10 de setembro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5407/2021

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 senhor ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS 
NETO, PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, so-
licitando que adotem providências a fim de AMPLIAR O HORÁRIO 
DE ATENDIMENTO BANCÁRIO NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

Tal medida se torna necessária devido ao grande fluxo de pessoas 
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que estão procurando as agências. O que se vê na porta das agências são 
filas enormes formadas, já que o horário de atendimento está reduzido. 
Sendo assim, com um horário maior, ou seja, a volta do horário de aten-
dimento antes da pandemia (10h às 16h), não haverá aglomeração e, 
consequentemente, o possível contágio.

Plenário Nagib Haickel, 10 de setembro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5408/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e ao Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos – MOB, o Senhor Daniel Melo Soares Pinho de 
Carvalho, solicitando a adoção de medidas para redesenhar a pista e 
retirar os canteiros instalados, adequando, ainda, sinalização por meio 
de faixas e semáforos visando a organização do trânsito na MA-203, 
considerando que a implantação do BRT está suspensa e sem previsão 
de qualquer perspectiva para retomada do projeto. 

A obra na via pública se arrasta por mais de oito anos ocasionan-
do diversos transtornos para transeuntes e motoristas, além de elevar 
significativamente o risco de abalroamento. Ao longo dos anos, foram 
registrados vários acidentes fatais. A despeito, hoje foi amplamente di-
vulgada notícia de um grave acidente envolvendo um ônibus, um cami-
nhão e uma motocicleta, resultando em duas mortes. 

O trânsito local foi redirecionado pela SMTT – Secretaria Muni-
cipal de Trânsito e Transportes, ao passo que as vítimas foram socorri-
das pelo Corpo de Bombeiros e SAMU.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de setem-
bro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5409 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encami-
nhado ofício ao Superintendente do Banco do Brasil no Maranhão, o Sr. 
José Soares de Oliveira, para que tome as medidas legais e administra-
tivas necessárias, com vistas à INSTALAÇÃO DE TENDAS ou abrigos 
adequados de proteção contra sol e chuva aos clientes e usuários que 
ficam em fila de espera na área externa da agências existentes neste 
Estado.

O BB tem atuado para prover suporte aos clientes com segurança 
diante do cenário de incertezas trazido pela crise da covid-19, decretada 
em março de 2020. Desde então, as dependências adotam o atendimen-
to contingenciado para casos essenciais e com horário reduzido. Porém, 
tal protocolo de distanciamento necessário nas agências tem causado 
outro transtorno: formação de longas filas externas.

São idosos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres com 
crianças de colo que ficam horas na rua sujeitos ao sol e chuva, um 
verdadeiro desrespeito com a população. Os grandes bancos brasileiros 
lucraram R$ 18,6 bilhões no primeiro trimestre de 2021, o que repre-

senta uma alta de 35,2% quando comparado ao mesmo período do ano 
passado. As agências bancárias lucram muito e precisam investir em 
conforto no atendimento aos clientes e usuários.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 03 de setembro de 2021. - ADRIANO - De-
putado Estadual – PV

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

INDICAÇÃO Nº 5410 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios à Prefeita do Município de Paço do Lumiar, Senhora Ma-
ria Paula Azevedo Desterro e ao Secretário Municipal de Infraes-
trutura de Paço do Lumiar, Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves 
Neto, solicitando a adoção de medidas, inclusive inclusão da rua A Q13, 
no sitio Natureza, em Paço do Lumiar no cronograma de pavimentação 
e recuperação asfáltica desse Município. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de agosto de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5411/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, o Senhor David Col Debella solicitando a inclusão no cronograma 
de serviços de pavimentação e recuperação asfáltica de todas as Ruas 
da Vila Bagda, situada no Bairro Itapera, zona rural deste Município.

A medida é necessária para que os moradores possam receber 
políticas públicas que demandam acesso de veículos, tendo em vista 
que grande parte das ruas é intrafegável. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de setembro 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5412/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, Senhor 
Júlio César de Souza Matos, solicitando a adoção de medidas para 
finalizar a obra na Praça da Juventude situada no Jardim Araçagy, Coha-
trac. O local está inacabado e, portanto, inadequado para uso. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de setem-
bro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5413 /21

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos a V. Exª.  o envio de 
Indicação ao Governador do Estado Maranhão, Dr. Flávio Dino, 
para que o Chefe do Executivo nomine o Horto Mercado do Vinhais, 
localizado a Av. 03, nº 121-159, bairro Vinhais, em São Luís, “Horto 
Mercado Cristino José Goncalves Nascimento”.

Antigo feirante do Vinhais, o Sr. Cristino Nascimento foi um dos 
fundadores da COOFEVI (Cooperativa dos Feirantes do Vinhais), em 
23 de fevereiro de 1996. Exerceu o cargo de Diretor Administrativo 
e, posteriormente, em 2013, tornou-se presidente da Cooperativa, por 
votação unânime, cargo em que permaneceu até a data do seu faleci-
mento, em 28 de novembro de 2019. Neste período, esteve à frente da 
renovação do contrato de uso gratuito junto ao Governo do Estado, par-
ticipando ainda de forma determinada da reforma do mercado junto aos 
órgãos competentes, com melhorias e adequações necessárias para que 
o mercado desse condições dignas aos cooperados e aos consumidores, 
que dispõem de um ambiente limpo, higienizado e agradável, tornando-
-se referência de gestão em São Luís.

          O Sr. Cristino teve uma vida dedicada para esse mercado, 
gozando de respeito e admiração de cooperados e consumidores, dei-
xando como legado a honestidade e a transparência, sempre lembrado 
por todos que frequentam o Mercado do Vinhais, o que justifica a ho-
menagem pleiteada. 

           
São Luís, 10 de setembro de 2021. - Deputado Othelino Neto

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Expediente lido à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Inscrito o Deputado Luiz Henrique Lula, que tem cinco minutos, sem 
apartes. 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) – Bom dia a todos e todas, Senhores e Senhoras 
Deputadas da Assembleia Legislativa do Maranhão, saudar, em especial, 
como já fez o Presidente, a Deputada Helena Duailibe que retorna à Casa, 
de forma presencial, todos nós felizes de ver representação feminina, 
que ela representa nessa Assembleia. E, Presidente, me inscrevo hoje, 
mas não o faço com felicidade porque a minha fala infelizmente vem 
registrar, mais uma vez, como alguns dias atrás fiz aqui pela passagem 
do icônico Manoel da Conceição, mais uma vez, o faço para registar a 
perda de um grande maranhense. Na manhã desta terça-feira, por volta 
de duas da manhã, nós perdemos doutor Magno Bacelar. Magno, aos 
83 anos, nos deixa, vítima de um acidente vascular cerebral. E é uma 
grande perda para o Maranhão. Magno é de uma estirpe de homens 
de lideranças políticas no Estado do Maranhão que deixou marcas e 
também vai deixar, será muito sentida a sua ausência, porque mesmo, 
aos 83 anos de idade, o Magno descobriu a internet, Deputado Marcos 
Caldas. E o Magno dialogava com as limitações que tinha, fruto de 
um acidente que teve, que deixou a sua mobilidade comprometida, ele 
fazia da internet, principalmente do Facebook, o seu lugar de fala, a 
sua Ágora política, sua praça política no Estado do Maranhão. Tinha 
muitos seguidores, era uma voz muito respeitada, uma voz muito 

experiente, uma voz muito lúcida sobre os problemas do Maranhão, 
principalmente sobre os problemas da sua Coelho Neto. Ano passado, 
durante 12 meses praticamente, residi em Coelho Neto, assessorando 
o Prefeito Américo de Sousa, que era amigo também do Deputado 
Magno, fazia parte do seu campo político. Por muito pouco, apenas 
por questões legais, a sua esposa não foi a vice-candidata na chapa do 
ex-prefeito Américo. Ela chegou inclusive a ser anunciada, chegou a ser 
registrada como tal, mas houve impeditivos de natureza partidária e ela 
não pôde efetivamente compor, mas era coordenadora de campanha e 
representava exatamente esse legado que Dr. Magno representa para o 
povo de Coelho Neto. Ele está sendo velado na Pax União e eu gostaria 
que o Presidente pudesse, ao final da sessão, os deputados que puderem 
ir para lá se solidarizar com a família, eu o farei, mas obviamente acho 
que é dever desta Casa que o Dr. Magno presidiu, as informações que 
eu tenho são de que ele presidiu a Assembleia Legislativa do Maranhão, 
informação que eu tenho é que foi cassado pela ditadura militar por se 
negar a cassar três outros deputados. O Magno foi, acima de tudo, um 
empreendedor, um educador, um grande político, teve uma trajetória 
política extremamente marcante, é fundador da primeira televisão do 
Maranhão, a TV Difusora, que durante anos retransmitiu o sinal Globo, 
é fundador da Cepalma que gerou, depois, as empresas do grupo João 
Santos. Na sua Coelho Neto, foi prefeito de Coelho Neto, foi deputado 
federal, foi vice-prefeito de São Luís, foi secretário de Justiça, secretário 
de Educação. Então, o Magno é um personagem da história política 
recente do Maranhão de muita expressão e, portanto, eu quero, findando 
as minhas palavras, dedicar um Minuto de Silêncio desta Assembleia 
Legislativa ao Dr. Magno. Já era intenção, eu já tinha externado isso 
para ele, em vida, de homenageá-lo, de a Assembleia homenageá-lo 
com a maior comenda que esta Casa tem, que é a comenda Estácio. 
Portanto, Presidente, peço a Vossa Excelência que proceda, se assim 
for, obviamente, o seu encaminhamento ao pedido de um Minuto de 
Silêncio pela morte, pela passagem, pela perda de Dr. Magno Bacelar. 
A nossa solidariedade à família, nossos pêsames a Cristiane Bacelar, 
sua esposa, aos seus filhos e filhas, ao povo de Coelho Neto e ao povo 
do Maranhão, porque o Dr. Magno extrapolava os limites do seu torrão. 
Tenho dito, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente, pela 
Ordem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - No mesmo sentido 
do Deputado Henrique, obviamente que Vossa Excelência concederá 
esse Minuto de Silêncio. Deputado, senador, prefeito Magno Bacelar, 
rapidamente deputado estadual por dois períodos, deputado federal, 
senador, prefeito e, infelizmente, nos deixa na madrugada de hoje. Fui 
acordado às 03h30 com a notícia do seu falecimento. Advogado, um 
dos fundadores da TV Difusora, uma perda para o Estado do Maranhão 
por tudo o que tem feito. E quero aqui me solidarizar com a família, 
a ex-vereadora Cristiane, primeira-dama. O velório, aos colegas que 
queiram participar, está ocorrendo na Pax União, ali no Canto da Fabril, 
e o corpo do Senador deverá sair na parte da tarde ao município de 
Coelho Neto. Mas, Senhor Presidente, além do Minuto de Silêncio, eu 
vou fazer o requerimento de forma material que V. Ex.ª declarasse luto 
oficial de três dias da Assembleia Legislativa, tendo em vista que é um 
ex-parlamentar, que nos deixa e que deixa esse legado construído como 
homem público que foi. 

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor 
Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Pois não.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (Questão de 
Ordem) – Eu também queria me somar ao Deputado Luiz, ao Deputado 
Rafael por essa grande perda que estamos tendo hoje com o falecimento 
do grande político Magno Bacelar. Homem esse que é um dos maiores 
políticos da minha região. Eu cresci olhando ele fazer política no 
Maranhão. Passou por quase todos os cargos do Maranhão e, hoje, nos 
deixa. Mas deixa uma lição de vida e política muito grande para a nossa 
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região. Eu quero aqui me somar à família com os meus pêsames a toda 
a família, e pedir a Deus que lhe receba de braços abertos. Um abraço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço a todos que fiquemos em posição de respeito em razão de um 
Minuto de Silêncio pelo falecimento do ex-senador Magno Bacelar. 
Deputado Fábio Macedo, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão 
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia, nobres colegas. 
Bom dia, povo do Maranhão. Senhor Presidente, ontem foi dia 13 de 
setembro, um momento muito importante para o nosso Estado, para 
esta Casa, onde, dois anos atrás, nós aprovamos aqui por unanimidade 
um projeto de lei que eu tive o prazer e a honra de apresentar e que 
também foi sancionado pelo Governador Flávio Dino. Esse Projeto é 
que dá alusão ao Dia do Combate à Depressão. Projeto esse pioneiro 
no nosso País. Então, eu não poderia deixar de passar aqui e fazer um 
registro desse dia tão importante para o nosso Estado e também para 
o País, porque esta doença que vem aí ceifando a vida de milhares de 
brasileiros, aliás, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Hoje são 
mais de trezentos milhões de pessoas que sofrem com depressão ou 
uma doença mental, para ter ideia só aqui no Brasil são mais de doze 
milhões de pessoas que sofrem e, pasmem, infelizmente, esse dado nos 
deixa triste aqui no nosso País, porque o Brasil ele é o país da América 
Latina com o maior percentual de pessoas com depressão, que sofre 
de depressão ou com algum tipo de doença mental. Então, por isso, a 
importância do Dia do Combate à Depressão. Então, não poderia deixar 
aqui de registrar esse momento tão importante para esta Casa também 
que foi daqui dessa Assembleia que saiu esse Projeto de Lei e que vocês 
também tiveram a participação, onde também votaram e aprovamos 
esse Projeto de Lei. Ontem mesmo, fiz uma visita ao Hospital Nina 
Rodrigues, acompanhado do Vice-Governador, Carlos Brandão, do 
representante da Secretaria de Saúde, do adjunto, onde a diretora do 
Nina Rodrigues nos recebeu e tivemos ali a honra de entregar uma 
Emenda nossa e Impositiva de 400 mil reais, para ajudar na estrutura 
daquele hospital, que é referência aqui no nosso Estado, onde cuida de 
doenças mentais. E 100 mil desse valor, vai ser para que a gente possa 
fazer alguns mutirões, inclusive agora, nós vamos começar as fazer no 
interior do Estado. Coisa que a gente já vinha fazendo já aqui na grande 
Ilha, onde nós levamos um mutirão, onde várias pessoas são atendidas 
por psiquiatras, psicólogos e agora nós vamos começar a formatar, a 
desenvolver esses mutirões agora em todo o Maranhão. Então, eu 
gostaria aqui de, mais uma vez, agradecer a todos V. Ex.ªs e dizer que o 
Maranhão está de parabéns, porque é o único Estado que tem alusão ao 
Dia da Depressão. O meu muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marcos Caldas, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dia de 
luto para a classe política, uma perda do o nosso amigo Magno Bacelar. 
Senhor Presidente, eu venho até essa tribuna para tratar de um assunto 
muito falado aqui nessa Casa, na última quarta-feira de sessão, dia 01, 
onde o Deputado Rafael Leitoa e o Deputado Luiz Henrique estiveram 
até a essa tribuna para falar alguma inverdades, algumas asneiras de 
coisas que eles muito pouco têm conhecimento. O Deputado Rafael 
Leitoa que, graças a Deus está aqui presente para ouvir, eu até entendo 
que esteja com a luz vermelha acessa, com medo de perder a eleição, 
perdeu o apoio de sua família em Timon, queira agradar o ex-prefeito 
Américo, de Coelho Neto, que eu conheço muito bem, pois sou filho da 
região, chegar aqui com denúncias de internet. Denúncias que são fake. 
Deputado Luiz Henrique faz pior. Chega aqui falando de denúncias, de 
gafanhotos, de um prefeito que é conhecido na região como menino 
trabalhador. O prefeito, que V.Ex.ªs vieram elogiar aqui, saiu tão 
queimado que, no município que teve quatro candidatos a prefeito, 
ele como prefeito nem disputou eleição em termos de acirramento 
eleitoral. Pegou lavagem do “menino” que ele chamava e ficou longe 
em segundo lugar. “Menino” que vem trabalhando no município onde 
fez a reativação do centro de imagem, a implantação da ala vermelha na 

UPA, a construção de duas casas populares com dinheiro seu, próprio, 
do seu salário e doado à classe pobre. Aquisição de uma ambulância, 
inauguração do Centro de Covid, conclusão da escola Justino Bastos, 
que eu estive presente, implantação do posto avançado do Detran com 
a parceria do governo, conclusão da UBS do povoado Bananalzinho, 
implantação e melhoramento de calçamento, que eu também participei 
da inauguração. Distribuição de cestas básicas, pagamento aos artistas, 
incentivo aos artistas, a casa de apoio com psicólogos, terapeutas, 
fisioterapeutas para os funcionários do município, mas, voltando ao 
assunto aqui da denúncia, Deputado Luiz, V.Ex.ª tinha que pensar antes 
de fazer uma denúncia dessas, principalmente porque, quando V.Ex.ª 
fala em gafanhoto e funcionário fantasma, porque V.Ex.ª foi um, está o 
contracheque do município de Coelho Neto, da administração passada, 
onde o senhor era secretário de Articulação Política, Senhor Luiz 
Henrique Silva de Sousa, que é V.Ex.ª, que nunca morou em Coelho 
Neto. Eu conheço Coelho Neto desde pequeno e estou sempre presente, 
V.Ex.ª vem falar de gafanhoto de gratificações altíssimas quando V.Ex.ª 
tinha 4 mil de gratificação, V. Exa. perdeu e agora está achando ruim. 
O Prefeito Bruno mandou que uma comissão fizesse um estudo sobre 
essas gratificações, mas, se V.Ex.ª achar pouco, a sua enteada também 
era funcionária fantasma, está aqui o Diário oficial do município 
onde a Carla Alcântara Siqueira, de agosto de 2020, como técnico de 
planejamento da Secretaria de Esportes. Como é que V.Ex.ª vem para a 
tribuna da Assembleia pedir rigor e apuração de um fato se V.Ex.ª era 
o fantasma do município, o gafanhoto como V.Ex.ª disse? No governo 
Bruno, eu lhe garanto que isso não existe, é o menino que surpreendeu 
a todos nós e, inclusive, de toda aquela região do Baixo Parnaíba aos 
Cocais, todos os municípios da beira do rio Parnaíba. Ele vem fazendo 
administração com a aprovação de mais de 70% e V.Ex.ª vem aqui 
querer tirar proveitos políticos com denúncia de internet, eu não aceito. 
Enquanto eu estiver nesta Casa irei defender, porque conheço, estou 
presente e participando, mas não como funcionário. Mesmo antes de ter 
assumido a Assembleia, de estar sem mandato, nunca fui funcionário 
daquele município. E ele não me pediu para lhe defender. Estou 
defendendo porque conheço, tenho estado presente naquele município, 
tenho participado das inaugurações. E aí eu ver aqui deputados 
caluniando por meio de fake news. Eu estou aqui, Deputado, é com 
o Diário oficial da nomeação de sua enteada e com seu contracheque 
para mostrar para população o que era. E até onde eu sei, V.Exa. nunca 
morou lá e muito menos sua enteada. Era isso que eu queria dizer, e 
muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Pela Ordem, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Henrique, V.Exa. está pedindo uma Questão de Ordem. Só 
um esclarecimento: se for um assunto regimental, V.Exa. terá a Questão 
de Ordem. Se V.Exa. quiser rebater a fala do Deputado Marcos Caldas, 
V.Exa. terá, logo após a Ordem do Dia, o Tempo dos Partidos ou Blocos 
e o Expediente Final. 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Presidente, tudo bem. Eu apenas pedi pela Ordem em função de ter 
sido citado, mas eu compreendo o seu encaminhamento e acato. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, pela 
Ordem, Deputado Rafael. Tem alguém inscrito no Pequeno Expediente? 
Se não tiver, gostaria de solicitar a inscrição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Tem vários inscritos, Deputado, mas a sua inscrição vai ser registrada 
pelo Bráulio, aqui, após a Deputada Mical, o Deputado Dr. Yglésio, 
Deputado Ciro Neto. Com a palavra, a Deputada Mical Damasceno...

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente, pela 
Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Um instante, Deputado Hélio. Não estou vendo a Deputada Mical 
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ainda. Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de 
Ordem) – Muito obrigado, Presidente. Eu queria só deixar registrado 
aqui a minha solidariedade à família do ilustre e ex-deputado estadual, 
federal, senador, nosso querido Magno Bacelar. Adiciono-me também 
aos meus colegas que ali fizeram referência sobre esse grande homem, 
esse grande maranhense, que tem a sua história notabilizada no 
nosso Maranhão e que deixa o seu legado como homem probo, como 
homem que é exemplo para todos nós. Quero aqui registrar a minha 
solidariedade e até sugerir, Luiz Henrique, Rafael, Marcos Caldas, 
que também se referiu a ele, a essa perda irreparável, que ele podia 
ter sido velado aqui na nossa Casa, aqui na Assembleia, que é a Casa 
dele também. Este falecimento nos deixa saudosos pela obra que ele 
realizou aqui e muito mais eu sinto, nesse momento, porque fui chefe de 
gabinete dele quando ele foi Secretário de Justiça e foi um dos melhores 
secretários que esse estado já teve. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem aparte. Deputado Ciro 
Neto, Vossa Excelência é o próximo inscrito. Vossa Excelência gostaria 
de permutar com o Deputado Dr. Yglésio e ir logo? Em seguida, vai o 
Deputado Yglésio. Deputado Ciro Neto, por cinco minutos, sem aparte 
e, em seguida, o Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do orador) 
– Bom dia, Senhor Presidente, galeria, imprensa, amigos internautas. 
Gostaria hoje aqui, Senhor Presidente, de ressaltar um pouco das nossas 
atividades, na Comissão de Constituição e Justiça, no dia de hoje, onde 
tivemos diversos Projetos analisados de colegas Deputados, Governo 
do Estado e tivemos Projetos, de minha autoria, tivemos cinco Projetos 
analisados, em Redação Final e gostaria de destacar dois Projetos que 
foram aprovados hoje, na Comissão de Constituição e Justiça e seguirão 
para as demais Comissões Temáticas, que é o Projeto nº 340/2021, que 
trata de instituir diretrizes para o Programa de Mamografia Móvel 
no Estado do Maranhão, é o Programa Mamóvel, que foi relatado 
pelo colega Deputado Rafael, que foi aprovado, que tem o intuito de 
estabelecer as diretrizes para o melhor aproveitamento dessa estrutura 
que o Estado já tem e prestar esse exame, chegar com mais efetividade 
às mulheres do nosso Maranhão. Também tivemos um Projeto de Lei 
nº 333/2021, que foi aprovado na Comissão, relatado pelo nosso amigo 
Wendell Lages, Deputado Wendell, que trata sobre orientações a serem 
prestadas aos pais nas maternidades e hospitais do Estado com relação 
ao engasgamento de crianças, também aspiração de corpos estranhos 
e morte súbita quanto às medidas de primeiros socorros a serem 
prestados a essas crianças com intuito de assim facilitar e diminuir as 
ocorrências em relação a esse sentido. Mas também gostaria aqui de 
ressaltar, Senhor Presidente, agradecer também a presença do senhor, 
no último dia 4, na minha residência, na cidade de Presidente Dutra, 
onde nós presenciamos ali, a reunião de mais um evento do projeto 
“Maranhão Mais Feliz”, onde tivemos a presença do Senador Weverton, 
da Senadora Eliziane, de diversos Deputados Federais, Estaduais, 
Prefeitos, vice-Prefeitos, Vereadores, Presidente de Câmaras, ex-
vereadores, lideranças políticas, a população em geral, e também aqui 
agradecer a todos os que se fizeram lá presentes, na minha residência, 
do meu pai, nesse evento onde nós ouvimos diversas pessoas, diversas 
lideranças, onde o projeto “Maranhão Mais Feliz”, recebeu diversas 
contribuições, em especial, eu gostaria aqui de destacar a contribuição 
dada por um pedagogo, o professor Hildefran, dentro da área da 
educação, foi entregue ao Senador Werveton como uma contribuição 
da classe dos professores a esse projeto na área da educação, e também 
ao nosso Projeto Linhas de Produção, onde o Senador Werverton e 
os demais convidados puderam observar, in loco, o nosso Projeto, os 
módulos demonstrativos que nós temos na cidade de Presidente Dutra 
e foi a nossa contribuição para o setor da agricultura familiar, onde nós 
temos o objetivo de instalar esse projeto em diversos municípios do 
Maranhão, gerar emprego, gerar renda a diversas famílias, a capacidade 
de movimentação financeira desse projeto é espetacular. E essa foi a 
nossa contribuição, dentro do projeto “Maranhão Mais Feliz”. No 

mais, Senhor Presidente, novamente, agradecer a presença de todos, 
um grande evento, contamos com a população da Região Central, dos 
prefeitos das cidades vizinhas, ao meu colega Prefeito Fernando Pessoa, 
ao Dr. Júnior, de Peritoró, prefeito de Trizidela do Vale, que não pôde 
ir, mas mandou seu pai representando, o nosso amigo Fred Maia, de 
Pedreiras, que também esteve lá presente, o nosso amigo Tratorzão, de 
São Domingos, Prefeito Bira, de Graça Aranha, a Prefeita Leide, de 
Governador Archer, o Prefeito Raimundo Zuca, de Joselândia, todos os 
municípios da região Central lá se fizeram presentes, o Prefeito Toinho 
Patioba, também de Gonçalves Dias. Agradecer aqui a todos. Teremos 
agora, na próxima sexta-feira, o nosso encontro na cidade de Pinheiro 
e quero convidar os colegas deputados, a população em geral para 
participar do projeto Maranhão Mais Feliz. Era o que tínhamos para 
hoje, Senhor Presidente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos e a todas! Eu subo nesta tribuna hoje para 
falar um pouquinho sobre a MA-203, nos últimos dias. Essa conhecida 
como estrada do Araçagi, que é uma obra que já vem sendo conduzida 
há bastante tempo, tivemos problemas estruturais no meio do caminho, 
houve problemas relacionados ao financiamento, houve problemas em 
relação à gestão anterior da MOB, que foi removida justamente por 
conta do insucesso da gestão do referido responsável naquela época. 
Hoje, a gente percebe um esforço grande do nosso amigo Daniel 
Carvalho para tentar agilizar os procedimentos de construção daquela 
fase final, ali próximo ao retorno. Lamentavelmente, a quantidade de 
acidentes tem sido grande, a questão do BRT que foi abandonado já 
agora nesse final de construção daquele trecho todo também, as pessoas 
imaginavam que ali nós teríamos um BRT, mas a operação do ponto 
de vista financeiro se mostra inviável, tendo em vista que um BRT 
como esses aí, um ônibus daquele chamado de BRT chega a gastar 
praticamente um litro por quilômetro, na verdade, ele anda 800 metros 
com um litro de combustível. A expectativa de valor de passagem, se 
não houver subsídio para aquele tipo de transporte, era entre R$ 7,00 
e R$ 8,00. O que, claro, inviabilizaria o custeio do sistema. Então, 
optou-se por colocar em segundo plano o projeto do BRT. Porém, 
as modificações no projeto, que hoje a gente tem ali praticamente o 
projeto inicial, original, estão sendo responsáveis, justamente com a 
imprudência, em alguns casos, de motoristas, motociclistas também, 
por mortes e acidentes. De sábado para cá, já foram praticamente 
registrados nove acidentes, o que dá praticamente três acidentes por dia 
dentro de uma estrada recém-construída com a finalidade de ser o quê? 
Uma solução de trânsito para aquela região. A MA-203 é uma promessa 
antiga para quem reside ali no Araçagi, para quem quer ter acesso a Paço 
do Lumiar, Ribamar e Raposa. É uma obra importante de estruturação 
do transporte. Só que, da forma que está hoje, a gente tem ali um risco 
muito grande aos moradores daquela região. Nós temos um risco muito 
grande para quem trabalha naquela região. Nós temos um risco muito 
grande para empresários e empresas naquela região, por quê? Porque 
os prejuízos se avolumam e, claro, o impacto disso é sentido em todo 
o trânsito da cidade. Hoje voltar para aquela região ali, transitar por 
ela por volta de seis horas da tarde e entre sete e meia e oito e meia 
da manhã é um verdadeiro martírio. Então nós temos conversado com 
a MOB sobre esse problema. Nós enviamos uma Indicação também 
para reforçar tudo o que a gente já vem conversando a respeito. Alguns 
daqueles canteiros estão claramente mal projetados, mal posicionados. 
Hoje, a gente tem uma faixa de ônibus para a esquerda que deveria 
existir apenas na condição de termos paradas nos canteiros centrais, e 
nós não temos parada no canteiro central, ou seja, o ônibus está para 
o lado esquerdo, a parada está para o lado direito. Isso vai gerar um 
cruzamento constante da via que, claramente, aumenta a quantidade 
de acidentes. O que é que a gente precisa pensar? Colocar a faixa de 
ônibus, no caso, para a direita. Ah! Mas já foi feito uma via de concreto 
ali do lado esquerdo justamente para a passagem do BRT, do projeto 
inicial. Tudo bem, mas a gente não pode ficar refém do projeto quando 
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tem gente morrendo. Afinal, qual é o preço de uma vida ali? A gente vai 
colocar um preço para a previdência, um preço para a empresa, mas a 
gente não consegue colocar um preço para a unidade familiar, para as 
pessoas. Então teve um acidente, morreu alguém é um evento grave. 
A gente não pode naturalizar uma coisa dentro da Ilha de São Luís, 
na Região Metropolitana, matando o tempo todo, e nós não tomarmos 
nenhum tipo de providência. Isso não pode ser naturalizado. Já houve 
uma tentativa aí no final de semana da Polícia Rodoviária estadual, 
do Batalhão de Polícia Rodoviário estadual de fazer uma averiguação 
ali no local, uma vigilância no local para tentar garantir, pelo menos, 
que a parte da imprudência dos motoristas fosse preservada. Porém, 
infelizmente, a gente sabe que, mesmo com isso, há registro de 
acidentes. Portanto fica aqui o nosso registro sobre a necessidade 
urgente de promover a sinalização adequada na MA-203, para que nós 
possamos garantir segurança à população que, por tantos anos, esperou 
a conclusão daquela obra e ainda espera essa finalização de trecho. Esse 
é o nosso registro, o nosso pedido, o nosso apelo ao Governo do Estado 
do Maranhão. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Welington do Curso, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, ótimo dia! Que 
Deus abençoe o Estado do Maranhão, abençoe a sua população! Três 
assuntos breves. O primeiro deles é que ontem estivemos em alguns 
bairros da zona rural de São Luís e com a grave problemática da falta 
de água, problemática que aflige a população do estado do Maranhão 
em vários bairros na capital, na Região Metropolitana e também em 
municípios do estado do Maranhão. O Governador Flávio Dino disse 
que ia acabar com o problema da falta de água dos maranhenses, que foi 
campanha em 2014. Ele não falou nada na reeleição em 2018, porque 
ele não conseguiu cumprir, um verdadeiro descaso, uma verdadeira 
falta de compromisso com a população e o mais importante, não só 
com a falta de compromisso, não só o descaso, mas a incompetência. 
O Governador Flávio Dino mostrou a sua incompetência quando 
se trata de abastecimento de água na casa das pessoas. E da mesma 
forma também o Governador Flávio Dino nunca conseguiu solucionar 
sobre nossas praias poluídas, os nossos rios contaminados, problema 
não só do abastecimento de água, mas também problema grave que 
aflige o Estado do Maranhão, em várias situações, inclusive denunciado 
no Ministério Público, denunciado na Polícia Federal. O Governo do 
Estado tem que reparar esses danos na Litorânea, esses danos causados 
ao meio ambiente, esse total descaso do Governador do Estado do 
Maranhão. E mais ainda, a parte de saneamento básico, o Governador 
Flávio Dino não olha o Estado do Maranhão, gastamos quase 3 bilhões 
de reais com a saúde pública porque não temos saneamento básico. A 
verdadeira incompetência do Governador Flávio Dino no saneamento 
básico. Flávio Dino gasta 3 bilhões de reais a mais com a saúde pública 
devido o descaso, a desorganização, o desgoverno e a incompetência no 
saneamento básico. Esse era assunto um, ontem, estivemos no bairro 
ajudando a população e aí temos para hoje talvez seja a solução do 
problema de uma bomba que havia sido danificada, quebrada, talvez 
hoje volte a funcionar lá na região da zona rural de São Luís, abrangendo 
vários bairros: Vila Magril, São Jerônimo, Tajaçuaba, são vários 
bairros que foram atingidos com esse problema hoje. Mas relembrando 
que é um problema não só da zona rural de São Luís, mas de várias 
outras áreas do Estado do Maranhão. Isso mostra a incompetência do 
Governador Flávio Dino. Por falar em incompetência do Governador 
Flávio Dino, mais uma vez, o Governador Flávio Dino vai entupir, vai 
meter goela baixo do trabalhador maranhense, com o suor do trabalhador 
maranhense, outro empréstimo, preparem que o Governador Flávio 
Dino vai mais uma vez mostrar a sua desorganização, mostrando mais 
uma vez a sua incompetência, vai onerar o trabalhador maranhense com 
outro empréstimo. E por último, Senhor Presidente, eu chamo atenção 
da população do Estado do Maranhão que, a partir de amanhã, dia 
15, nós teremos um outro aumento de combustível, saiu ontem uma 
retificação no Ato Cotepe e essa retificação do Ato Cotepe muda a 

pauta, nós não teremos aumento de combustíveis para essa semana, mas 
com essa alteração, nós teremos um outro aumento de combustíveis 
e a culpa não é da Petrobras, a culpa não é dos postos de gasolina, 
a culpa é única e exclusivamente do governador incompetente Flávio 
Dino. Ainda bem que esse mal já está saindo do Estado do Maranhão, 
ainda bem que esse mal está com os dias contados, até abril, nós já 
ficaremos livres do Governador Flávio Dino, da sua incompetência e da 
sua ganância para arrecadar por meio de impostos. Então, a população 
do Estado do Maranhão fique ciente que nós teremos aumento dos 
combustíveis, a partir de amanhã, dia 15, e a culpa não é da Petrobras, 
a culpa não é do dono de posto de gasolina, mais uma vez, a ganância 
do Governador Flávio Dino porque querer arrecadar, aumentou a pauta 
dos combustíveis, o preço médio ponderado vai sair R$ 5,71 para 
R$ 5,79, um aumento aí de 0,08 centavos na gasolina, mas que, com 
certeza, será um aumento maior nos postos de gasolina. Mais uma vez 
o Governador Flávio Dino é o culpado, é o único culpado pelo aumento 
dos combustíveis que se dará a partir de amanhã, dia 15. E a nossa 
luta para baixar o ICMS dos combustíveis, para baixar os impostos no 
Maranhão e, consequentemente, baixar o preço da gasolina. Era o que 
tinha para o momento, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

PEC 014, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). A votação será 
nominal. Peço que zere o painel. Os deputados que forem favoráveis 
confirmem suas presenças e votem Sim e Não quem for contrário. A 
PEC, de autoria da Deputada Daniella Tema, cria o Fundo Estadual da 
Juventude, Deputado Vinícius. Votação encerrada. PEC aprovada com 
27 votos favoráveis. Deputada Daniella, vai à redação final em razão de 
ter tido uma alteração. Projeto de Lei nº 333, de autoria do Deputado 
Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 367, 
de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende (lê). Em discussão. 
Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à redação final. Projeto de Lei nº 276, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Projeto de Lei nº 607, de autoria do Deputado Hélio Soares 
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Projeto de 
Resolução Legislativa 031/2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior 
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Requerimento 
à deliberação da Mesa. Requerimento nº 330, de autoria do Deputado 
Rafael Leitoa (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO 
NETO - Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos. 
Bloco Parlamentar Independente. Deputado Arnaldo? Declina. Bloco 
Parlamentar Democrático PL/Republicano, Deputado Vinícius? 
Declina. Bloco Parlamentar Democrático PP/ Solidariedade, Deputado 
Ciro? Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão tem três 
deputados inscritos. O Deputado Marco Aurélio indicou, que é o 
líder do Bloco, iniciando pelo Deputado Luiz Henrique Lula, por dez 
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) - Presidente Othelino, senhores Deputados e 
Deputadas da Assembleia Legislativa do Maranhão, eu faço uso dessa 
tribuna e quero fazer a minha fala em dois momentos, o que 
originalmente me fez pedir o uso do Tempo dos Partidos e, obviamente, 
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para responder a citação que me foi imposta pelo Deputado Marcos 
Caldas. O Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, agora no mês de 
setembro, emitiu uma carta aberta a respeito dos problemas que vivemos 
no que diz respeito exatamente no dia 5 de setembro, data em que se 
comemorou o Dia da Amazônia, emitiu uma carta aberta ao povo 
brasileiro tratando do bioma amazônico. E o Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra pediu a este parlamentar que fizesse uso dessa 
tribuna para tratar desse tema para que a população do Maranhão, desse 
importante espaço, pudesse ter ciência da posição dos trabalhadores 
sem-terra. Leio, portanto, a carta do MST, carta aberta Bioma 
Amazônico: Amazônia Brasil, setembro de 2021, “simplesmente a 
Amazônia continua escancarada e indefesa à cobiça internacional, tem 
muito olho de boto em cima da gente, das nossas riquezas, da nossa 
biodiversidade e o olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem”. 
É uma citação de Antônio Juraci Siqueira. Sigo “o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra, MST, neste dia 5 de setembro, data 
em que se comemora o Dia da Amazônia, considerada a maior floresta 
tropical do mundo, com a maior biodiversidade do planeta e 60% de sua 
floresta contida no Brasil vem denunciar os principais problemas 
acometidos ao bioma amazônico, assim como publicizar as ações do 
Plano Nacional do Plantio de Árvores e Produções de Alimentos 
Saudáveis, de acordo com a biofloresta.org, o bioma amazônico chega 
a ocupar uma área de 4 milhões, 196 mil, 942 quilômetros quadrados, 
que corresponde a mais de 40% do território nacional e é constituída, 
principalmente, por uma floresta tropical. A Amazônia é formada por 
distintos ecossistemas, como florestas densas de terra firme, florestas 
estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, 
refúgios montanhosos e formações pioneiras, porém, conforme a WWF, 
a estimativa oficial é que aproximadamente 18% da Amazônia brasileira 
já tenha sido desmatada. O desmatamento, as queimadas, a garimpagem, 
mineração, a pecuária e a biopirataria representam os principais 
problemas ambientais enfrentados pelo bioma amazônico. O conjunto 
formado por essas ações devastadoras é responsável por graves 
mudanças climáticas em todo o planeta, como o aquecimento global e a 
redução dos ciclos de chuvas, provocando um desequilíbrio no 
ecossistema e na atmosfera, como maior abrigo da biodiversidade do 
mundo, porém vem sofrendo graves riscos conforme pesquisas 
publicadas. De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente – 
Imazon, em publicação de 19 de agosto de 2021, “a Amazônia Legal 
perdeu 10.476 km de floresta entre agosto de 2020 e julho de 2021, 
meses em que se mede a temporada de desmatamento. A taxa é 57% 
maior do que a da temporada passada, além de ser a pior dos últimos 10 
anos”. A partir do monitoramento realizado, as informações são as 
seguintes, primeiro: a Amazônia vem sendo devastada no maior ritmo 
nos últimos 10 anos; segundo: nos últimos 12 meses, a floresta perdeu 
uma área equivalente a nove vezes o tamanho da cidade do Rio de 
Janeiro. Terceiro: o acumulado é 57% maior ao desmatamento registrado 
no calendário anterior, de agosto de 2019 a julho de 2020, que foi de 
6.688 quilômetros de desmatamento. Quarto: o Pará foi o estado mais 
desmatado nos últimos 12 meses, equivalente a 4.147 km², 43% a mais 
do que registrado no período anterior. Quinto: em julho, o desmatamento 
registrado foi 80% maior do que em julho de 2020. Os ataques à Floresta 
Amazônica, aos bens naturais que não se restringem ao desmatamento, 
mas também englobam a expansão da pecuária, das empresas de 
mineração e hidrelétricas, são ações do capital que afetam e impactam 
diretamente o bioma e, consequentemente, a vida das populações 
indígenas, camponesas, quilombolas, ribeirinhas, bem como as 
populações urbanas. Desde o ano de 2016, os ataques e a destruição do 
bioma amazônico cresceram significativamente, principalmente pelo 
retrocesso das políticas públicas e pela falta de investimento, o que se 
intensificou com o atual governo. Diante da situação que vivenciamos, 
o MST lançou, no final de 2019, o plano nacional Plantar Árvores, 
produzir alimentos saudáveis. A proposta é que, em 10 anos, as famílias 
acampadas e assentadas sem-terra e a sociedade em geral plantem 100 
milhões de árvores em todos os estados do país. O plano tem como 
objetivo realizar a recuperação de áreas degradadas por meio de 

implementação de água e florestas e quintas produtivos, além disso, o 
projeto visa também denunciar as ações de destruição ambiental do 
agronegócio e da mineração e construir, no MST e na sociedade, um 
entendimento de que a reforma agrária popular é sinônimo de 
alimentação saudável, de cuidado com os bens comuns e com a natureza. 
Assim, conclamamos toda a sociedade a se somar nessa campanha do 
plantio de árvores e produção de alimentos saudáveis em defesa da vida 
e da soberania popular. Povo vivo e floresta em pé. Essa é a carta aberta 
do MST à população do país diante do quadro grave que nós sofremos 
hoje de desmatamento que se dá na Amazônia. E, naturalmente, os 
números aqui colocados dizem e são bem evidentes que, a partir do 
golpe do 2016 que a ex-presidenta Dilma sofreu, todo esse processo 
terminou por acelerar o processo de desmatamento, não por acaso, no 
governo Temer e no atual governo Bolsonaro. Presidente, por fim, eu 
quero fazer uso da palavra para responder ao Deputado Marcos Caldas, 
que entendo que não seja um parlamentar de má-fé, mas eu entendo que 
é um parlamentar que, nesse momento, para dizer o que disse aqui, é, no 
mínimo, desinformado. Deputado, eu quero, portanto, lhe dizer que, ao 
contrário do que V.Exa. disse aqui na tribuna que eu fui fantasma em 
Coelho Neto, quero lhe dizer que V.Exa. está completamente 
equivocado. Eu morei em Coelho Neto em 2020. E vou lhe dar os 
endereços em que morei. Eu comecei, por coincidência, por ironia do 
destino, o primeiro endereço em que eu fiquei durante cinco meses foi 
na Rua das Virtudes, O segundo endereço em que eu morei em Coelho 
Neto foi nos altos da farmácia Pague Pouco, na Rua Dr. Luís Raimundo. 
Presidente, eu queria um pouco de tolerância, por favor. O terceiro 
endereço e último endereço em que fiquei até dezembro foi na Rua 
Major Cordeiro de Farias em frente à Escola Kleber Sampaio. As 
minhas refeições, Deputado, que eu fazia no período que lá fiquei eram 
no restaurante do Messias. Os meus almoços, no restaurante do Jota. 
Talvez o nobre Deputado não conheça. À noite, as minhas refeições 
noturnas eram no Flávio, no espetinho do Flávio. O meu café da manhã, 
Deputado, quando eu tomava café, era na padaria Pão Nosso, portanto, 
qualquer dúvida que Vossa Excelência tenha sobre a minha permanecia 
na cidade se dá muito facilmente, seja pelos contratos de locações que 
fiz, seja pelo testemunho dessas pessoas que cito. Portanto... Eu posso 
concluir, Deputado? Portanto em todos esses lugares eu morei, residi. E 
o que eu fui fazer em Coelho Neto? Eu fui fazer em Coelho Neto aquilo 
que naquele momento o prefeito Américo me pediu para ajudar, para 
contribuir com o meu trabalho. E eu não me envergonho de forma 
nenhuma da gratificação que eu recebi, aliás, muito justa e muito pouco 
diante do esforço que fiz para lá me deslocar e para lá ficar. E o resultado 
desse trabalho, porque eu coordenei o combate a covid, lá em Coelho 
Neto, ele se dá nos números. Mesmo em época que não tinha vacina, 
Deputado, nós, os números de óbitos em Coelho Neto só com medidas 
preventivas, com medidas sanitárias assertivas e acertadas eles nos 
renderam, infelizmente, eu digo isso, não digo isso com alegria, 49 
óbitos. Em época de vacina, o prefeito que V.Exa. tanto defende, aqui, 
em plena época de vacina, no momento que nós viemos, até agora já são 
52 óbitos. O que demonstra que aquele trabalho desenvolvido por nós, 
coordenados por nós no combate a covid foi muito efetivo e muito 
eficiente, porque, no pior momento da pandemia, nós temos menos 
óbitos. Isso no ano inteiro, nós percorremos o ano de 2020 por inteiro, 
de janeiro a dezembro, nós tínhamos 49 óbitos, nós estamos no mês de 
setembro e já são 52. Ao contrário do que V.Exa. diz, e aí eu evoco o 
testemunho de vários fatores, de várias personalidades, de várias 
expressões políticas do Estado, inclusive do Governador do Estado, 
porque foi graças à interferência que fizemos, a apelos que fizemos ao 
Governador que nós conseguimos asfaltar boa parte da cidade e aqui eu 
evoco também o testemunho do Deputado Rafael Leitoa que nos ajudou 
nessas reivindicações, foi graças a nossa atuação junto ao Governo do 
Estado que nós colocamos o Viva Cidadão, que recuperamos a Escola 
Sarney, que ambulâncias fossem entregues à Prefeitura de Coelho Neto 
daquele período, enfim, várias outras ações elas foram constituídas a 
partir da nossa atuação lá. Portanto, não cabe em mim, não cola em mim 
a peste de gafanhoto, agora quando eu coloquei os fantasmas da 
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Prefeitura, eu os fiz, ao contrário do que V.Exa. diz com provas 
incontestes, eu os fiz à luz do Diário Oficial em que pessoas se ocupam 
diariamente de empregos formais na rede privada de Coelho Neto, elas 
estão na Prefeitura ganhando salários superiores ao que eu recebia, 
pessoas como o Presidente do Instituto de Previdência recebe um 
salário ilegal contrário à Constituição Municipal, contrário à 
Constituição Federal, contrário à Constituição Estadual em que o valor 
de dez mil reais, salários de marajás, salários faraônicos. Por fim, 
Deputado, eu queria lhe dizer que ao contrário do que V.Exa. disse que 
eu me baseio em denúncia de internet, eu não faço isso, eu faço à luz de 
provas e aqui estão todos os documentos que eu protocolei junto ao 
TCE, para que o problema seja apurado, junto à Procuradoria-Geral do 
Estado, do Ministério Público, para que isso seja apurado e não 
satisfeito, enviei à Câmara Municipal de Coelho Neto, as mesmas 
denúncias com o nome das pessoas, dizendo todos os problemas que 
essas pessoas têm nas suas nomeações, como a dona Tâmara, como o 
seu Edivan, como a dona Corina, como a dona Cláudia, como o doutor 
Paulo Roberto Buzar, como José Tavares Filho, eu posso lhe fornecer os 
nomes que estão publicados no Diário Oficial, ou moram no Rio, ou 
trabalham em loja de departamento em Coelho Neto, dão expediente 
em loja de departamento e recebem dinheiro da prefeitura, o que eu 
disse, Deputado, não é configuração de denúncia de internet é prova 
cabal de desvio de função, de conduta e de dinheiro público, então eu 
não temo de forma nenhuma qualquer acusação que seja imputada a 
mim, porque eu efetivamente trabalhei, efetivamente prestei serviço, 
como Dona Carla, que ao contrário que Vossa Excelência diz não é 
minha enteada, efetivamente esse trabalho foi prestado e de minha 
parte, de maneira presencial, no município de Coelho Neto. E aquilo 
que eu denuncio, eu faço à luz de prova e peço apuração. E protocolei 
esse pedido, e pode ter certeza que Vossa Excelência terá muito trabalho 
para provar a inocência do prefeito, porque os problemas existem e eles 
precisam ser apurados, se ele provar que eu estou mentindo, ele que me 
processe, por leviandade, mas o Diário Oficial dele diz outra coisa. 
Tenho dito, Presidente, obrigado pela tolerância. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
VINÍCIUS LOURO – Deputado Marcos Caldas por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão 
do orador) – Senhores e Senhoras Deputadas, claro que eu terei que 
voltar à tribuna, porque é muito bom que se expliquem as coisas. Queria 
agradecer ao Deputado Luiz que veio aqui fazer a sua explanação e 
eu gostaria muito que ele me explicasse, por exemplo, eu tenho casa 
em Brejo, todo mundo sabe, eu tenho casa em Barreirinhas, não sou 
funcionário de nenhuma das prefeituras, nunca fui, tenho casa em São 
Luís, mas eu almoço, janto e tomo café na minha casa, as poucas vezes 
que como fora é num domingo, mas normalmente eu faço comida na 
minha casa, e ele mostrou aqui que só comia em restaurante e tomava 
café em restaurante. Então ele não tem casa na cidade, porque eu almoço 
e tomo café na minha residência, tanto quando eu estou em Brejo, como 
na cidade de Barreirinhas. Então, companheiro, V.Ex.ª chega aqui 
dizendo que fez um grande trabalho e que achava pouco a gratificação 
e veio reclamar da gratificação que o prefeito fala das pessoas que estão 
trabalhando hoje, que estão dando um grande trabalho, que são filhos 
de Coelho Neto e que têm residência, almoçam e jantam nas suas casas. 
Agora, se V.Ex.ª está dizendo que tem, mostre aqui para nós uma conta 
de energia em seu nome dessas residências, porque dizer que almoça 
num restaurante e toma café, eu faço isso quando estou em Coelho 
Neto e não sou morador de Coelho Neto. Sua enteada, V.Ex.ª disse que 
não é sua enteada, V.Ex.ª disse que fez um grande trabalho, quer dizer, 
que sua família faz um grande trabalho, e as famílias dos outros não? 
Eu acho que V.Ex.ª está desmerecendo as pessoas de Coelho Neto, os 
cidadãos de Coelho Neto. V.Ex.ª acha sua gratificação pequena e acha 
a dos outros grandes, que o prefeito já nomeou a comissão para fazer 
um levantamento exatamente para averiguar quem tem gratificações 
grandes para que volte a ter uma gratificação normal, que é o cidadão 
que presta serviço. Aí V.Ex.ª fala que o prefeito fez um grande trabalho, 
mas disse que foi lá asfalto do governador, o governador foi lá para 

poder inaugurar asfalto, que o governador fez escola, fez isso, fez 
aquilo. O Governador Flávio Dino é o melhor governador de todo o 
Maranhão e tem obras em todo o município, como tem no município 
de Brejo e como tem em Barreirinhas e vem fazendo. Agora, nós 
estamos falando aqui é do prefeito, não é do governador trabalhador, 
porque o governador trabalhador todo mundo sabe e já conhece, agora 
V.Ex.ª mostrou aqui dois requerimentos, dois documentos que V.Ex.ª 
encaminhou para o TCE, mas não mostrou prova de que funcionário 
trabalha e que não mora lá em Coelho Neto. Na realidade, deputado, eu 
vou lhe dizer aqui que o senhor está sofrendo sabe do que é? É do que 
nós chamamos de dor no bolso.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- O senhor me permite um aparte, deputado?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Só um minuto, 
deputado. Ainda agora eu lhe pedi e V.Ex.ª não me deu, agora escute 
um pouquinho também. Não sei se V.Ex.ª já sofreu ou está sofrendo e 
ainda não tomou conhecimento da famosa dor no bolso. Sabe o que é 
dor no bolso, deputado? Quando você perde um dinheiro que você tinha 
todo mês sem fazer quase nada, porque V.Exa. ia só almoçar e jantar lá 
e tomar café. E vir dizer aqui que V.Exa. era um funcionário exemplar 
que trabalhava muito e que é melhor do que os cidadãos que estão lá, 
os filhos de Coelho Neto, trabalhando de manhã, de tarde e de noite e, 
muitas vezes, até final de semana, porque eu estou lá e vejo os secretários 
do Prefeito Bruno trabalhando e o Prefeito Bruno. Já convidei o Prefeito 
até para ir em Barreirinhas, e ele nunca foi porque não teve tempo, 
está sempre na sua cidade. É um prefeito presente. Tanto é que a sua 
aprovação, hoje, é mais de 70%, enquanto o seu prefeito perdeu. No 
município tinham quatro candidatos. Ficou em segundo lugar, quase 
uma surra de quase o dobro de voto que o prefeito Bruno deu nele. 
Então não venha me dizer aqui que era um prefeito trabalhador porque 
conseguiu que o Governo levasse até o município asfalto e reforma 
de escola. O Prefeito Bruno está fazendo. Agora se morreu inúmeras 
pessoas por causa da covid, nós sabemos que realmente não é fácil, 
mas ele mal assumiu o município. Pegou o município sucateado, e já 
inaugurou uma seção só para a covid no município de Coelho Neto. 
Fez isso porque não tinha sido feito. Botou imagem no município, no 
hospital. O Prefeito Bruno tem nove meses só que assumiu, não tem 
nem nove meses ainda que assumiu o governo de Coelho Neto e já está 
trabalhando mais do que o prefeito passado fez em quatro anos. E eu 
não tenho dúvida que, no final dos quatro anos, vai ser o prefeito mais 
bem avaliado do município de Coelho Neto, porque eu vejo que ele é 
um menino esforçado, interessado, trabalhador e que tem compromisso. 
Estou dizendo isso aqui porque eu o conheço. Conheço ele, conheço a 
família, conheço o ex-prefeito, conheço os políticos de Coelho neto, 
porque ali, naquele município, eu também sou votado e sempre estou 
presente. Era só isso, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
VINÍCIUS LOURO – Deputado Yglésio por cinco minutos. Após, 
Deputado Antônio Pereira. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos! Bom dia a todas! Eu volto a essa tribuna para 
falar do caso do perito da Polícia Civil Salomão, que foi covardemente 
assassinado. E subo para falar “covardemente assassinado”, porque eu 
estou aqui com o laudo que a gente teve acesso da perícia oficial do 
Departamento de Polícia da Perícia Oficial da Grande Ilha, do Instituto 
de Criminalística de São Luís. Olha, não dá para a gente não ficar 
revoltado aqui quando lê esse trecho aqui: “Após passar todo o campo de 
visão da câmera, é surpreendido pelo atirador da arma 01. Ao retornar, 
a vítima fica entre dois atiradores, as paredes da Upa e o alambrado. 
Nesse momento, a vítima se desloca rumo ao alambrado, momento em 
que fora atingido por um projétil de arma de fogo que atingiu a face 
externa do terço inferior da perna esquerda. Já tinha recebido aqui um 
tiro de imobilização. Disparado pelo atirador da arma 02. Em seguida, 
ao subir no alambrado de uma UPA, desesperado, lutando pela própria 
vida, foi atingido novamente pelo atirador da arma 2 na região lombar 
esquerda, transfixando e saindo na região torácica esquerda. Um tiro 
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atravessou o torço do Salomão completamente, ao cair na área externa 
da UPA. Isso aqui tudo em frente a uma Unidade de Saúde. A vítima 
bateu com a região frontal esquerda contra o solo. Fato que provocou 
escoriações. A vítima seguiu pela avenida José Santana, rumo a travessa 
José Santana, sendo ainda não satisfeitos, efetuados vários disparos 
contra ele, evidenciados pelos pontos de impacto P1 e P9. E aí avançou, 
avançou, até que a vítima retornou cerca de 3m e sentou na calçada em 
frente as quitinetes da região, lamentavelmente. Conclusão e respostas 
aos quesitos. Ante ao visto analisado o disposto, concluem os peritos 
ter havido uma morte violenta do tipo homicídio, onde se configurou 
como vítima Salomão Matos dos Santos, brutalmente, isso aqui eu 
que estou falando, assassinado, pelo tenente Edi, que se encontra 
foragido e pelo soldado Igor Tiago Lima Torga, que foi preso, na tarde 
de ontem, finalmente, porque já há mais de 30 dias foi expedido um 
mandado de prisão pela morte de Salomão. Só que até hoje, Pasmem 
vocês, não tem registro disso no Portal de Mandados do CNJ, ou seja, 
o Salomão, que outro dia recebi um vídeo aqui, na verdade, do tenente 
Edi, que eu recebi o vídeo, ele estava curtindo uma tarde ensolarada 
com o “milionário do brega” sentado no colo da namorada, com a 
arma, tomando cerveja com a namorada, que inclusive é das forças de 
segurança da Polícia Civil do Estado, de alta patente, não é? Os pais do 
Salomão até hoje choram e ele se divertia, até hoje, não está no Portal 
de Mandados do CNJ, ou seja, ele pode ir livremente pelo País todo, 
Deputado Hélio, pode até fugir do Brasil que ninguém vai nem dar por 
conta do sumiço dele, da fuga, até hoje, ele se encontra foragido há 
mais de um mês, decretada a prisão, até hoje, não está no Portal. Isso 
só mostra que parece que é assim: a Secretaria de Segurança Pública, 
na pessoa do Secretário, perdeu o compromisso com a coisa, perdeu 
o compromisso com a sociedade de dar respostas adequadas, perdeu 
o foco, porque agora está preocupado só na questão da eleição para 
deputado federal, lamentavelmente, utilizando estrutura da secretaria 
para se organizar, politicamente, infelizmente, e aqui, oh! A gente está 
observando escalada de crimes violentos aqui no Maranhão. Eu tenho 
certeza que isso não está agradando ao governador, o mesmo governador 
que reduziu, que transformou o sistema presidiário do estado, hoje, por 
conta do trabalho do secretário, que está em fim de carreira, em fim de 
linha, dentro da secretaria, que eu tenho fé que não se elege deputado 
federal porque, primeiro, não sabe nem lidar com político, porque não 
atende, aqui, os deputados, a imensa maioria aqui eu tenho certeza que 
não é recebido pelo o seu Portela que se acha acima de todos nós, aqui. 
Infelizmente, já não tem competência para estar no cargo que ocupa. 
Então, agora o foco é a campanha, o que deveria fazer, que é colocar 
assassino na cadeia, não está fazendo. Então, assim, tem que voltar 
Secretário Portela para exercer o seu cargo até o final, vai ficar até abril, 
provavelmente se for ficar de fato, conclua a sua missão, não adianta 
ficar passando a mão em serviço dentro da polícia velada, porque 
isso aqui foi obra do velado, esse assassinato aqui foi obra do velado, 
porque está aqui e não tem nenhum tipo de reação do Salomão, nenhum 
tipo de reação, o rapaz não disparou um tiro sequer, e ainda tentaram 
forjar prova. Olha aqui outras considerações objetivas relacionadas aos 
vestígios identificados no material: o projétil retirado do colete balístico 
que os policiais Edi e o Igor Torga apresentaram, percorreu o cano da 
arma 2, ou seja, mataram brutalmente, covardemente duas linhas de 
tiro, o rapaz ficou entre duas linhas de tiro. Ao final, deputado, ainda 
deram um tiro no colete para tentar ocultar a prova. Arma 2, pistola 
Taurus, modelo PT 8240, calibre ponto 40, série SLT 59, sendo que 
ambos foram entregues pelo policial Igor Tiago Lima Torga, que é o que 
foi preso ontem à tarde. Portanto, esse tiro no colete tem características 
intencionais. Então é isso aqui, um mês, o mandato não cadastrado, 
passando a mão na polícia, o que está foragido tem relação dentro da 
própria Polícia Civil e tem que ter uma avaliação minuciosa se não está 
sendo acobertado, lamentavelmente. Então fica aqui o nosso repúdio 
a esses dois assassinos que mataram o Salomão da maneira covarde e 
desnecessária, nesse atraso que é esse serviço velado que ainda seque 
ativo, lamentavelmente, na Polícia Militar do Maranhão.

VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

VINÍCIUS LOURO - Deputado Hélio Soares, por 10 minutos, com 
direito a apartes. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
MARCOS CALDAS – Deputada Mical, 10 minutos, com direito a 
apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
MARCOS CALDAS – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 
presente Sessão.

Ata da Quadragésima Sétima Sessão Ordinária da Terceira Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia dois de setembro de dois mil 
e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária Deputada Andreia Martins Rezende
Segunda Secretária Deputada Doutora Cleide Coutinho

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Luís Hen-
rique Lula da Silva, Marcelo Tavares, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco 
Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Roberto Costa, 
Wellington do Curso e Wendell Lages. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, 
Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Marcos Caldas, Rafael Lei-
toa, Rildo Amaral e Vinícius Louro. Em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a 
leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, 
e passou a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos 
Deputados (as): Luís Henrique Lula da Silva, Mical Damasceno, Pro-
fessora Socorro Waquim, Adelmo Soares, Antônio Pereira, Fàbio Braga 
e Betel Gomes. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos 
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a 
votação e discussão, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 275/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, 
que dispõe sobre a utilização de papel reciclado e de lâmpadas que ado-
tem tecnologia de maior eficácia energética e luminosa nos projetos de 
obras e nos serviços de engenharia executados por órgãos ou entidades 
da Administração Pública direta e indireta nos poderes do Estado do 
Maranhão, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJC), acatando substitutivo, e Comissão  de Administra-
ção Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho; Projetos de Lei 
nº 462/2019, de mesma autoria, que estabelece desconto de 1/30 (um 
trinta avos) sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de ener-
gia elétrica, por dia de falta de fornecimento do serviço, no âmbito do 
Estado do Maranhão, com parecer favorável da CCJC, acatando substi-
tutivo e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias. 
Os citados projetos de lei foram aprovados e encaminhados à redação 
final. Em seguida, o Plenário aprovou: Requerimento nº 329/2021, de 
autoria da Deputada Professora Socorro Waquim, solicitando que seja 
enviada mensagem parabenizando a Câmara Municipal de Timon pelo 
Dia do Legislativo e os 86 anos da criação do legislativo timonense e 
o Requerimento nº 332/2021, de autoria do Deputado Ricardo Rios, 
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência em 
uma Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 423/2021, de autoria 
da Mesa Diretora. O Presidente informou que, por força de acordo das 
lideranças, o Projeto de Lei n° 423/2021, de autoria da Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que dispõe sobre 
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a alteração, transformação e extinção de cargos do quadro de pessoal 
permanente desta Casa Legislativa seria votado na presente Ordem do 
Dia e anunciou sua discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, 
regime de urgência. Com parecer favorável da CCJC, este projeto foi 
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Sujeito à deliberação 
da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 330/2021, de autoria do Depu-
tado Rafael Leitoa, para que seja encaminhado expediente ao Secretário 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Senhor Diego Rolim, 
solicitando que seja enviado à Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da Assembléia Legislativa cópia atualizada do 
plano estadual de resíduos sólidos, elaborado e revisado por aquela Se-
cretaria. Oportunamente, o Presidente Othelino Neto fez a leitura da 
renúncia do Deputado Marcelo Tavares ao cargo de Deputado Estadual, 
em razão da aprovação do seu nome para exercer  cargo de Conselheiro 
do Tirubunal de Contas do Estado do Maranhão. Em seguida, foi lida a 
Resolução Administrativa declarando vago o cargo de Deputado Esta-
dual, em decorrência da renúncia do Deputado Marcelo Tavares e, por 
fim, informou que dessa forma o Deputado Ariston foi efetivado no car-
go de Deputado Estadual. No primeiro horário do Grande Expediente, 
ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio. No Tempo dos Partidos ou Blo-
cos não houve indicação de Deputados, assim como não houve oradores 
inscritos no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 02 de setembro de 
2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputadoa Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 611/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 186/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que “Dispõe sobre o atendimento preferencial 
em estabelecimentos comerciais, bancários, de serviços e similares, às 
pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea 
(REDOME).”

O Projeto de Lei, em análise, prevê que as pessoas inscritas no 
Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME), terão 
atendimento preferencial e prioritário em todos os estabelecimentos co-
merciais, bancários, de serviços e similares do Estado do Maranhão. A 
preferência e prioridade que trata presente projeto de lei, garante que as 
pessoas inscritas no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea 
(REDOME) não se sujeitem a filas comuns, devendo ser atendidas nas 
filas de atendimento preferencial, incluindo-se para os serviços bancá-
rios, mesmo que doador não seja cliente da agência bancária

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).

A temática em debate dispõe, na essência, sobre o incentivo à 
doação de medula óssea, garantido às pessoas que se disponibilizarem 
à doação a prioridade no atendimento em estabelecimentos comerciais, 
bancários, de serviços e similares.

De acordo com informações obtidas no Instituto Nacional de 
Câncer1, do Ministério da Saúde:

1  https://www.inca.gov.br/perguntas-frequentes/doa-

A doação de medula óssea é importante para o tratamento de pa-
cientes com doenças que comprometem a produção normal de células 
sanguíneas, como as leucemias, além de portadores de aplasia de medu-
la óssea e síndromes de imunodeficiência congênita. [...]

A medula óssea, encontrada no interior dos ossos, contém as cé-
lulas-tronco hematopoéticas que produzem os componentes do sangue, 
incluindo as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos 
brancos que são parte do sistema de defesa do nosso organismo, e as 
plaquetas, responsáveis pela coagulação. [...]

Para o cadastramento no Registro Nacional de Doadores Volun-
tários de Medula Óssea (REDOME), o doador deve apresentar um do-
cumento original de identidade e preencher um formulário com suas 
informações pessoais. Além disso, será necessária a coleta de uma 
amostra de sangue (5 ml) para testes de tipificação no sistema de antí-
geno leucocitário humano (HLA), fundamental para a compatibilidade 
do transplante. Estes dados serão incluídos no REDOME e, em caso 
de identificação de compatibilidade com um paciente, o doador será 
contatado para realizar outros testes. [...]

O cadastro do doador permanecerá ativo no REDOME até ele 
completar 60 anos de idade e, assim, ele poderá ser selecionado para um 
paciente ao longo de toda a sua vida. [...]

Em função das características genéticas do sistema HLA (sistema 
de antígeno leucocitário humano), esta chance é de 30% entre irmãos 
e muito menor quando buscamos doadores não-aparentados. Por este 
motivo, existem os Registros de Doadores Voluntários em diferentes 
países, totalizando mais de 33 milhões de doadores no mundo. O RE-
DOME é, hoje, o terceiro maior registro e representa, para os pacientes 
brasileiros, a maior chance de encontrar um doador não-aparentado. [...]

Uma vez identificado um potencial doador compatível, ele é con-
tatado e convidado a realizar novos testes de compatibilidade e uma 
avaliação clínica e laboratorial. Confirmada a compatibilidade com o 
paciente e o bom estado-de-saúde do doador, a doação é agendada. Este 
processo costuma levar 60 dias e não é necessária nenhuma mudança de 
hábitos de vida, de trabalho ou de alimentação. [...]

A coleta das células-tronco hematopoéticas é realizada em cen-
tros de transplante ou hemocentros públicos ou privados de todo o país 
autorizados pelo Ministério da Saúde e existem duas maneiras de obter 
estas células.

Na coleta de medula óssea, o procedimento ocorre em centro 
cirúrgico, sob anestesia peridural ou geral, e requer internação de 24 
horas. As células serão coletadas através de punções na região pélvica 
posterior (osso do quadril) e dura cerca de 90 min.

Na doação por aférese, as células são coletadas diretamente da 
corrente sanguínea, através de um procedimento de aférese que dura 
cerca de 3 a 4 horas mas, neste caso, o doador deverá receber uma me-
dicação por 5 dias para estimular as células-tronco. [...]

O médico responsável pelo tratamento do paciente, irá indicar 
qual a fonte selecionada para transplante – medula óssea ou aférese - e 
o médico que avaliar o doador, irá discutir com ele os prós e os contras 
de cada método. [...]

Na doação por punção da medula óssea, o doador costuma relatar 
dor no local da punção (quadril) que tende a desaparecer em alguns 
dias. A maioria dos doadores consegue retornar às suas atividades habi-
tuais após uma semana. Na doação por aférese de sangue periférico, o 
doador pode apresentar um quadro gripal durante o uso da medicação 
para estimular as células-tronco hematopoéticas mas poderá retornar às 
suas atividades no dia seguinte à doação. É importante mencionar que 
todas estas questões serão discutidas com o doador durante sua avalia-
ção clínica.

As células-tronco hematopoéticas se proliferam naturalmente e, 
por este motivo, cerca de duas semanas após a doação o organismo 
estará recuperado. [...]

Depois de um tratamento que destrói sua própria medula óssea 
com quimioterapia e/ou radioterapia, o paciente receberá a nova medula 
por meio de uma transfusão. Em três semanas, a medula transplantada 

cao-de-medula-ossea#:~:text=Na%20coleta%20de%20medula%20
%C3%B3ssea,dura%20cerca%20de%2090%20min.
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já estará produzindo células novas. 

A proposição em análise dispõe em sua essência, sobre a pro-
teção e defesa da saúde, matéria de competência concorrente dos 
entes da federação, nos termos dos art. 24, XII:

“Art. 24. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: [...]

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;
 [...]”   

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 
a proposição se apresenta conforme à Constituição. Nesse contexto, po-
de-se afirmar que a competência da União se resume à edição da norma-
tização geral (art. 24, § 1º, CF/88). Por seu turno, os Estados-membros 
e o Distrito Federal serão competentes para fixar as normas específicas, 
complementando a norma geral elaborada pela União (competência su-
plementar-complementar, prevista no art. 24, § 2º, CF/88). 

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for 
o caso.

Observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as premissas pos-
tas acima, consiste em suplementação legítima da legislação federal que 
regulamenta o tema. 

Assim sendo, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exa-
me está legislando em prol da defesa da saúde (art. 24, inciso XII, da 
CF/88, bem como art. 12, II, m, da Constituição Estadual).

Desta forma, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 
186/2021, por não haver qualquer impedimento constitucional, le-
gal e jurídico que impeça a prioridade especificada no projeto.

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 186/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                                                             

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto        ________________________________
Deputado Doutor Yglésio _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 616 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 

076/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
“Institui a Política Estadual de Atenção à Saúde Mental das pessoas 
acometidas pela COVID-19, no âmbito do Estado do Maranhão.”

Nas razões do Veto Total, o Excelentíssimo Senhor Governador 
argumenta que o referido Projeto de Lei possui vício de inconstitucio-
nalidade formal.

De acordo com o art. 47, da Constituição Estadual, o Projeto de 
Lei aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se 
o Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebi-
mento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

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

Na Mensagem nº 053/2021, esclarece o Governador do Estado, 
nas razões do veto total, que o Projeto de Lei em comento ao instituir 
diretamente Política Estadual de Atenção à Saúde Mental e estabe-
lecer, inclusive os recursos humanos que devem ser utilizados para 
respectiva execução (art. 3º), o modo de atendimento (art. 5º) e o 
modo de realização de campanhas de conscientização (art. 7º, caput 
e parágrafo único), o Projeto de Lei nº 076/2021 acaba por interferir 
na organização administrativa e nas atribuições de órgãos públicos, o 
que é de competência legislativa privativa do Governador do Estado, 
nos termos do art. 43, incisos III e V, da Constituição Estadual.

A execução, em âmbito estadual, das ações e serviços que com-
põem o Sistema Único de Saúde é atribuída ao Estado do Maranhão, 
por meio de seus órgãos executivos, a exemplo da Secretaria de Estado 
da Saúde - SES e da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares 
- EMSERH. É consabido que a divisão constitucional das funções es-
tatais, em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, 
de modo que é possível a instituição de mecanismos de controle recí-
procos marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater 
atos eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um 
deles. Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo 
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusiva-
mente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado 
ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administra-
ção, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de 
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o 
Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal 
e art. 6º da Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva da 
administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políti-
cas públicas.

Acerca da matéria, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Fe-
deral: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 
1l.392/2000 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. POLÍTICA ESTA-
DUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE ÀS DOENÇAS SEXUAL-
MENTE TRANSMISSÍVEIS – DST E À SÍNDROME DE IMUNODE-
FICIÊNCIA ADQUIRIDA – AIDS. ADOÇÃO DE MEDIDAS CONTRA 
A DISCRIMINAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DO VÍRUS DA 
IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA – HIV. INCONSTITUCIONALIDA-
DE FORMAL. ARTS. 21, XII, “A”, 22, I E IV, 24, XII, 25, § 1º, 61, § 1º, 
II, “A” E “C”, 84, VI, “A”, 200, I E II, E 220, § 3º, I, DA CONSTITUI-
ÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. Ao instituir política estadual de prevenção e controle de doenças 
sexualmente transmissíveis – DST e da síndrome de imunodeficiência 
adquirida – AIDS, a Lei nº 11.392/2000 do Estado de Santa Catarina 
veicula normas sobre proteção e defesa da saúde, matérias inseridas na 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal 
(art. 24, XII, da CF). A adoção de medidas contra a discriminação das 
pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana – HIV tem 
amparo no art. 25, § 1º, da CF, que reserva aos Estados as competências 
a eles não vedadas. 2. No modelo federativo brasileiro, estabelecida 
pela União a arquitetura normativa da política nacional de promoção, 
proteção e recuperação da saúde (Lei nº 8.080/1990, que institui o Sis-
tema Único de Saúde – SUS), aos Estados compete, além da supressão 
de eventuais lacunas, a previsão de normas destinadas a complementar 
a norma geral e a atender suas peculiaridades locais, respeitados os 
critérios (i) da preponderância do interesse local, (ii) do exaurimento 
dos efeitos dentro dos respectivos limites territoriais – até mesmo para 
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prevenir conflitos entre legislações estaduais potencialmente díspares 
– e (iii) da vedação da proteção insuficiente. Precedentes: ADI 5312/
TO (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.02.2019), ADI 
3470/RJ (Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 01.02.2019), ADI 2030/
SC (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.10.2018). 3. A compe-
tência do SUS – Sistema Único de Saúde – para controlar e fiscalizar 
procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e exe-
cutar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do 
trabalhador (art. 200, I e II, da CF), não obsta iniciativas voltadas à 
implementação de políticas estaduais de saúde específicas, para aten-
der demandas locais. Precedente. 4. A vedação e o combate a prática 
discriminatórias na rede de saúde pública estadual concretiza um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dever a ser 
ativamente perseguido por todos os entes que compõem a Federação: a 
promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV, da CF). 
5. Fruto de iniciativa parlamentar, o art. 4º, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 
5º e 6º, da Lei nº 11.392/2000 do Estado de Santa Catarina incorre em 
vício de iniciativa, por impor obrigações ao Poder Executivo sem ob-
servância dos arts. 61, § 1º, II, “a” e “c”, e 84, VI, “a” da CF, além de 
de invadir a competência privativa da União para legislar sobre radio-
difusão (arts. 21, XII, “a”, e 22, IV, da CF) e disciplinar as diversões 
e os espetáculos públicos (art. 220, § 3º, I, da CF). Precedente: ADI 
5140/SP (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.10.2018). 6. 
Inconstitucionalidade formal dos arts. 11 e 18 da Lei nº 11.392/2000 do 
Estado de Santa Catarina, por afronta à reserva de iniciativa do Chefe 
do Poder Executivo para deflagrar processo legislativo versando sobre 
organização, funcionamento e orçamento da Secretaria de Estado da 
Saúde (arts. 61, § 1º, II, e 84, VI, “a”, da CF). 7. Ao disciplinar regime 
de confidencialidade e sigilo dos registros e resultados dos testes para 
detecção do vírus HIV, inclusive para fins de depoimento como teste-
munha, o art. 8º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.392/2000 do Estado de 
Santa Catarina afasta-se da competência concorrente dos Estados para 
legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF) e invade 
a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e 
direito processual (art. 22, I, da CF). 8. Inconstitucionalidade formal 
dos arts. 4º, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, 8º, caput e §§ 1º e 2º, 11 e 
18, da Lei nº 1l.392/2000 do Estado de Santa Catarina. 9. Ação direta 
julgada parcialmente procedente. 

(STF, ADI 2341, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, jul-
gado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252, DIVULG 
16-10-2020, PUBLIC 19-10-2020)

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste 
a razão ao Governador, em vetar a Propositura de Lei, tendo em vis-
ta o art. 43, incisos III e V, da Constituição Estadual e o Princípio da 
Separação dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Consti-
tuição da República), observamos, então, que resta presente o vício de 
inconstitucionalidade. Portanto, as razões do veto governamental são 
convincentes.

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

TOTAL aposto ao Projeto de Lei nº 076/2021, por vício de inconsti-
tucionalidade formal.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei 
nº 076/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                                        

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  

 Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Ciro Neto      ________________________________
Deputado Doutor Yglésio ______________________________
Deputado Wendell Lages  ______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 645/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 367/2021, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, 
que “Introduz o estudo de noções gerais da Lei Maria da Penha 
no Ensino Médio das Escolas Particulares e Públicas no âmbito do 
Estado do Maranhão”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, as escolas particulares 
e públicas no âmbito do Estado do Maranhão trabalharão os conhe-
cimentos gerais da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006) 
preferencialmente no mês de março de cada ano.

Em sendo analisado o presente Projeto de Lei, percebemos a re-
levância da matéria oportunamente tratada pela presente proposição, 
entretanto, mister se faz observar alguns aspectos legais envolvendo a 
problemática proposta. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96) 
aprovada após oito anos de debates profundos no Congresso Nacional 
e de ampla participação dos sujeitos da área educacional, adotou como 
um de seus princípios a flexibilidade, que objetiva a autonomia das es-
colas na definição de suas propostas pedagógicas.

 Assim, ficou determinado por aquele instrumento legal que, res-
peitada a Base Nacional Curricular Comum - estabelecida pela União 
com o objetivo de manter a unidade do ensino nacional - a parte di-
versificada do currículo deve ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por disciplinas que levem em conta 
as características regionais e locais da comunidade, da cultura, da eco-
nomia e da clientela.

Por isso, apesar de a Constituição Federal deixar expresso que os 
Estados membros têm competência concorrente para legislar – quando 
se trata de educação, cultura, ensino e desporto-, concordamos com a 
opinião dos diversos especialistas em educação que alertam para uma 
parcimônia na inclusão de disciplinas/conteúdos nos currículos escola-
res brasileiros.

No mesmo sentido, argumenta o Consultor Legislativo da Câma-
ra dos Deputados José Maria G. de Almeida Jr, (Nota Técnica/ março 
de 2003):

1. Propostas do Poder Legislativo de criação de disciplinas, 
áreas de estudo e conteúdos, em qualquer nível ou modalidade de 
ensino, da educação infantil à superior, são em geral rejeitadas, a 
partir de sólida e tradicional fundamentação doutrinária e legal, - já 
encampada por esta Casa , por meio da Súmula 1/01, da Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto-, com fulcro em argumentos técnicos–
pedagógicos e em disposições constitucionais e infraconstitucionais, 
sobretudo da LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

2. Tais propostas não são, à luz desse entendimento, da com-
petência do Poder Legislativo, mas sim das próprias escolas, de suas 
comunidades e dos Conselhos de Educação (Federal, Estadual e Dis-
trital), como orientação dada pelo Poder Executivo, via Ministério da 
Educação-MEC.”

Ademais, é preciso lembrar, ainda, que a Lei Estadual nº 11.121, 
de 07 de outubro de 2019, já estabeleceu em linhas gerais a “Campa-
nha Estadual Maria da Penha” nas Escolas Estaduais Públicas e Pri-
vadas, com seguintes objetivos: I - contribuir para o conhecimento da 
comunidade escolar acerca da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006 - Lei Maria da Penha; II - impulsionar as reflexões sobre o 
combate à violência contra a mulher; III - conscientizar adolescentes, 
jovens e adultos, estudantes e professores que compõem a comunidade 
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escolar, da importância do respeito aos Direitos Humanos e sobre a Lei 
do Feminicídio, prevenindo e evitando, as práticas de violência contra 
a mulher; IV - esclarecer sobre a necessidade da efetivação de registros 
nos órgãos competentes de denúncias dos casos de violência contra a 
mulher, onde quer que ela ocorra.

Neste sentido, opina-se pela rejeição da proposição de Lei na 
forma como foi apresentada.                                                                                                           

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 367/2021, por possuir vício 
formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 367/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto        ________________________________
Deputado Doutor Yglésio _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 647/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 333/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Cur-
so, que “Dispõe sobre a Política Estadual de Prevenção ao Abandono 
e Evasão Escolar.

Nos termos do Projeto de Lei, sob exame, fica instituída a Política 
Estadual de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar e define princí-
pios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públi-
cas pelo Estado do Maranhão, em consonância com a Base Nacional 
Comum Curricular prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996).

A implementação das diretrizes e ações da Política Estadual de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria Estadual de Educa-
ção.

As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos estaduais, em especial a Secretaria de Estado de Saúde, a Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Estado de 
Cultura e a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude

Prevê ainda a propositura de Lei, em seu art. 5º, a criação do Ca-
dastro de Permanência de Aluno, com a finalidade de acompanhamento 
estatístico de alunos que se enquadram nas situações definidas nos in-
cisos I e II do art. 2º, divididos por Unidade Regional de Educação e 
por escola, para formulação de futuras políticas públicas relacionadas.

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

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se verifica 
a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa 
de Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, es-
truturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da Administração Pública Estadual. 

A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para 
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governa-
dor do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

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

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

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

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

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

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

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades pú-
blicas conforme induz alguns dispositivos da proposição.

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.  

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui 
competência para criar programas e políticas de governo, uma vez que 
a elaboração e a execução de plano/programa são atividades inseridas 
no rol de competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível 
estadual, avançar até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo a 
implantação estadual de políticas ou programas em políticas públicas. 

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 333/2021, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 333/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto      ________________________________
Deputado Wendell Lages________________________________
Deputado Doutor Yglésio________________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 648 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
Ordinária nº 353/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que 
“Dispõe sobre o atendimento especializado (reabilitação), na rede 
pública de saúde do Estado do Maranhão, de pacientes curados da 
Covid-19 que ficaram com sequelas.

Convém relatar, que já tramitou nesta Comissão Técnica Perma-
nente, o Projeto de Lei nº 155/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Leonardo Sá, que Dispõe sobre as diretrizes para implantação de Cen-
tros Especializados em Acolhimento, Reabilitação e Tratamento de pa-
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cientes com sequelas da COVID-19 no âmbito do Estado do Maranhão 
e dá outras providencias, ou seja, com o mesmo teor, tendo esta Douta 
Comissão se manifestado pela sua inconstitucionalidade, através do Pa-
recer nº 426/2021, datado de 18 de maio de 2021.

Com efeito, de acordo com o parágrafo único, do art. 169, do Re-
gimento Interno desta Casa Legislativa, quando o Projeto de Lei, apre-
sentado é análogo ou similar a outro já tramitando poderá ser solicitado 
a prejudicialidade da proposição apresentada posteriormente, como no 
caso em tela, 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;

II - a discussão ou a votação, de qualquer projeto semelhante a 
outro, considerado inconstitucional pelo Plenário;

III - a discussão ou a votação de proposição anexa, quando a 
aprovada for idêntica ou de finalidade oposta à anexada;

IV - a emenda ou subemenda de matéria idêntica à outra apro-
vada ou rejeitada;

V - a proposição com as respectivas emendas que tiver substitu-
tivo aprovado;

VI - a emenda ou subemenda em sentido absolutamente contrário 
à de outra, ou de dispositivos já aprovados;

VII - o requerimento com a mesma finalidade do já aprovado;
VIII - a discussão ou a votação de proposições anexadas, quando 

a rejeitada for idêntica à anexada.
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.”

Assim sendo, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto de 
Lei nº 353/2021, por tratar do mesmo assunto do Projeto de Lei nº 
155/2021, já apreciado nesta Douta Comissão Técnica Permanente.   

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela prejudicabilidade do Projeto 

de Lei nº 353/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 353/2021, nos ter-
mos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto      ________________________________
Deputado Doutor Yglésio  _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº 659/2021

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de legalidade, juridicidade, boa técnica legis-

lativa e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 343/2021 de 
autoria do Senhor Deputado Ciro Neto que “Dispõe sobre as Diretrizes 
para a instalação de placas de advertência, nas rodovias estaduais, 
orientando quanto à atenção com os ciclistas.”

Nos termos da presente propositura de Lei, nas rodovias esta-
duais, deverão ser instaladas placas de sinalização, advertindo os moto-

ristas acerca do cuidado com ciclistas na rodovia. 
As placas, de que se trata a propositura, deverão ser instaladas 

em todas as saídas dos municípios com acesso às rodovias, visando 
garantir uma melhor visualização pelo condutor, contendo as seguintes 
informações: “Cuidado! Ciclista na via”. 

A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo 
é um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente 
do princípio da separação dos Poderes, princípio base de um Estado 
Democrático de Direito.

Conforme o inciso II, art. 21, do Código de Trânsito - Compete 
aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscri-
ção:  planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, 
de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação 
e da segurança de ciclista.

Então, a segurança dos ciclistas nas rodovias estaduais é uma 
atribuição do órgão do Poder Executivo que no caso é a MOB- Agência 
Estadual de Mobilidade Urbana que tem como competência institucio-
nal “desenvolver estratégias de políticas públicas de transporte e mo-
bilidade urbana para promover o deslocamento acessível e de qualida-
de à população, por meio da fiscalização, regulação, planejamento e 
controle dos meios de transportes e sistema viário estadual.” 2

Portanto, gravita na órbita da competência administrativa do Po-
der Executivo, não cabendo ingerência do Poder Legislativo no assunto, 
denominada de reserva da administração. 

“O princípio constitucional da reserva de administração im-
pede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias su-
jeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. 
É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instân-
cia de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Execu-
tivo. (...) [RE 427.574 ED, rel. min. Celso de Mello, j. 13-12-2011, 2ª 
T, DJE de 13-2-2012.]”3

Nota-se que, o Projeto de Lei, ora em comento, viola os prin-
cípios da reserva de administração e da reserva de iniciativa e, con-
sequentemente, o princípio da separação dos poderes, padecendo de 
inconstitucionalidade formal e material.

Em relação à técnica legislativa, o Projeto de Lei, em sua ementa, 
consta que trata de diretrizes, mas em seu texto está tratando de uma 
obrigação e não sobre princípios e objetivos, havendo um conflito en-
tre seu texto e ementa. 

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do 

Projeto de Lei nº 343/2021, em face da inconstitucionalidade for-
mal e material, por violar os princípios da reserva da reserva de 
administração, da reserva de iniciativa e da separação dos Poderes.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 343/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto      ________________________________
Deputado Wendell Lages________________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

2  http://www.mob.ma.gov.br/sobre-a-mob/
3  http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.
asp#797
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P A R E C E R Nº 662/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei n° 371/2021, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, 
que dispõe sobre a implementação do programa “Nome Limpo” no âm-
bito do Estado do Maranhão.

Nos termos da presente propositura de Lei, o Programa “Nome 
Limpo” tem como objetivo auxiliar os consumidores superendividados, 
orientando e promovendo a renegociação de dívidas com os seus cre-
dores, garantindo a conciliação e a mediação de conflitos oriundos do 
superendividamento, com preservação do mínimo existencial, por meio 
da revisão e repactuação da dívida, entre outras medidas de proteção do 
consumidor pessoa natural.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador 
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de in-
constitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “ju-
ridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que dis-
ciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”4.

Inicialmente, deve-se verificar se a proposição apresentada é a 
adequada para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é 
de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas 
ou regimentais quanto à sua escolha.

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

No caso em tela, o projeto pretende, sob o fundamento de prote-
ção ao consumidor, regulamentar ritos processuais no âmbito de ações 
judiciais, dessa feita, a presente proposição recai sobre tema da seara do 
Direito Processual Civil.

Nessa quadra, a CRFB/1988 estabelece que somente a União 
possui competência legislativa para disciplinar sobre Direito Proces-
sual (art. 22, I). 

Ademais, segundo estudo de Metódica Legislativa, toda norma, 
para ser considerada legítima deve, de fato, resolver um problema exis-
tente:

Para a Metódica da Legislação (...) não basta que a lei tenha 
sido elaborada mediante regras de processo legislativo e que se coa-
dune com os princípios e regras do ordenamento jurídico. A lei, para 
ser considerada legítima, tem de servir, de fato, aos propósitos para 
os quais foi elaborada. As regras da Metódica da Legislação, dessa 
forma, assumem uma função eminentemente instrumental. Toda ela-
boração ou adequação de conteúdo a ser aplicada em qualquer uma 
das etapas do iter legislativo (...) deve, tão somente, garantir que a le-
gislação que se pretenda elaborar ou revisar constitua meio adequado 
para a realização de certas finalidades.”5

 Dessa feita, o presente Projeto de Lei não atende a melhor técnica 
de logística, uma vez que as normas insculpidas no projeto em análise 
nada mais são que repetições das regras colocadas na Lei nº 14.181/21 
(Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

4  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.
5  SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. Avaliação Legislativa 
no Brasil: um estudo de caso sobre as normas de controle das trans-
ferências voluntárias de recursos públicos para entidades do terceiro 
setor. Dissertação de Mestrado defendida em 2008 na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. Pag. 35.

Consumidor), e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do 
Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor 
sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento - Lei Federal 
do Superendividamento), portanto, já existe um diploma legal apto à 
resolução do problema colocado, assim, o projeto de Lei Estadual  nº 
371/2021, está esvaziado de sentido jurídico. 

Portanto, a disciplina federal já é bastante abrangente a ponto de 
excluir do legislador estadual margem política para editar atos dessa 
natureza e com esse conteúdo.

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei n° 371/2021, por possuir vício 
formal de competência.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 371/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio________________________________
Deputado Wendell Lages________________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 663/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 360/2021, de autoria do Senhor Deputado César Pires, que 
Dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes para 
identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abu-
so sexual e dá outras providências.

Nos termos da propositura de Lei sob exame, serão asseguradas 
aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, palestras de ca-
pacitação com conteúdo que estimule a conscientização, a identificação 
e a prevenção de situações que caracterizem violência intrafamiliar e 
abuso sexual, utilizando de linguagem apropriada e adequada para cada 
idade escolar. 

Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que a pre-
sente proposição mostra-se relevante, uma vez que, além de possibilitar 
a educação de crianças e adolescentes sobre situações de violência in-
trafamiliar e abuso sexual, garantirá a outras pessoas de suas famílias o 
conhecimento sobre esta matéria, uma vez que os estudantes são gran-
des disseminadores do conhecimento adquirido nas escolas.

Da análise da propositura, verifica-se que o Projeto de Lei em 
tela, não observa o Princípio da Reserva de Iniciativa do art. 43, III e 
V, da Constituição Estadual, vez que se trata de competência privativa 
do Governador do Estado, quanto à iniciativa de Leis que disponham 
sobre organização administrativa, criação, estruturação e atribuição 
das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da 
Administração Pública Estadual. 

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos que 
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determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 360/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 360/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                           
                                                                                                                                                  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio________________________________
Deputado Wendell Lages________________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 360/2021

Estabelece as diretrizes para a capa-
citação escolar de crianças e adolescentes 
para identificação e prevenção de situa-
ções de violência intrafamiliar e abuso 
sexual e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a capacitação escolar 
de crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situações 
de violência intrafamiliar e abuso sexual.

Art. 2º As diretrizes de que trata esta Lei tem por objetivo levar 
conhecimento sobre situações de violência intrafamiliar e abuso sexual 
às crianças e adolescentes do ensino fundamental e do ensino médio das 
escolas da rede estadual.

Art. 3º A capacitação escolar de que trata esta Lei deverá ser 
ministrada através de palestras com conteúdo que estimule a conscien-
tização, a identificação e a prevenção de situações que caracterizem vio-
lência intrafamiliar e abuso sexual, utilizando linguagem apropriada e 
adequada para cada idade escolar. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 665/2021

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

dade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 356/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que  dispõe sobre o acesso de profissio-
nais da área de saúde que fazem tratamento de alunos com deficiência, 
mobilidade reduzida, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, nas dependências das escolas públicas e 
privadas do Estado do Maranhão.

Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica as escolas 
públicas do Estado do Maranhão permitirão, mediante agendamento e 
autorização do responsável pelo aluno, o acesso às suas dependências 
de profissionais da área de saúde que fazem tratamentos de alunos com 
deficiência, mobilidade reduzida, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades ou superdotação. 

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei, guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.912 de 18 de julho de 

2018, que Dispõe sobre o acesso de profissionais da área de saúde, que 
fazem tratamento de alunos com deficiência e/ou mobilidade reduzida, 
transtornos globais do desenvolvimento, e com altas habilidades ou su-
per-dotação, nas dependências das escolas públicas e privadas do Esta-
do do Maranhão e dá outras providências.

 Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de nor-
mas 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 conso-
lidação das leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vo-
tação 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.

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

Lei nº 356/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.912 de 18 de julho de 2018, 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 356/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                         

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto       ________________________________
Deputado Wendell Lages________________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 670 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 171/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que 
Institui Diretrizes para a Política Estadual de Atenção a Gestantes e 
Puérperas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, bem 
como a seus filhos.

Através da Mensagem nº 080/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando das atribuições que lhe confere o artigo 47, caput e do art. 
64, IV, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto de Lei nº 
171/2021, por padecer de vício de inconstitucionalidade.

Nas razões do veto, esclarece o Excelentíssimo Governador do 
Estado, que a proposta legislativa, em linhas gerais, institui diretrizes 
para a política estadual de atenção a gestantes e puérperas em situa-
ção de vulnerabilidade, risco social e pessoal, bem como a seus filhos, 
com a finalidade de garantir-lhes atendimento integral, compartilhado 
e intersetorial nas redes de atenção à saúde e nos serviços socioassis-
tenciais. 

Não obstante o relevante propósito do Projeto de Lei n.º 
171/2021, necessária é a oposição de veto parcial ao inciso IV, do art. 
4º, abaixo colacionado, pelas razões a seguir delineadas. 

“Art. 4º São objetivos da política de que trata esta lei: 
[...] 
IV - assegurar a realização do parto no mesmo local da realiza-

ção do pré-natal”;
É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, 

em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo 
que é possível à instituição de mecanismos de controle recíprocos, mar-
cados pela interpenetração dos poderes, a fim de combater atos even-
tualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

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

O princípio constitucional da reserva de administração consti-
tui limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização 
funcional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema cons-
titucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento. 

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

Matérias essas que, nos termos do artigo 43, incisos III e V, da 
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador 
do Estado. Veja-se:

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

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

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

[grifo nosso]
 Note-se que o dispositivo em comento determina que o Estado do 

Maranhão assegure a realização do parto no mesmo local da realiza-
ção do pré-natal, sob a égide do art. 197 da Carta Magna, compete ao 
Estado dispor sobre a regulamentação, fiscalização, controle e execu-
ção das políticas públicas de saúde. 

Com isto, o Projeto de Lei em debate terminou por disciplinar 
matérias afetas à própria gestão de políticas públicas, avançando 
demasiadamente em matérias sujeitas à exclusiva competência admi-
nistrativa, conforme postulado da reserva da administração, ou seja, 
usurpando competência constitucionalmente atribuída ao Chefe do 
Poder Executivo.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder Le-
gislativo versar sobre matérias sujeitas à exclusiva competência ad-
ministrativa (a exemplo da organização administrativa e da gestão de 
políticas públicas), o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DE-
CISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE 
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE INVIABI-
LIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS 
FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - 
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da 
reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Le-
gislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa 
do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qua-
lifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do 
Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legis-
lativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de po-
deres, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham 
sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas 
privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando 
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da 
divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da 
instituição parlamentar e importa em atuação “ultra vires” do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar 
dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. 
(STF. RE 427574 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 
DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 

736-741, grifo nosso)
Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 

Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto ao inciso 
IV, do art. 4º, do Projeto de Lei nº 171/2021, em face da existência de 
vício de inconstitucionalidade formal e material. 

Por fim, interpretação diversa conflitaria com o texto constitu-
cional vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade 
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania 
do texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na obri-
gatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos 
a essa. Portanto, as razões do veto parcial aposto ao Projeto de Lei 
nº 171/2021, são convincentes, o que opinamos pela manutenção do 
mesmo.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Par-

cial aposto ao Projeto de Lei nº 171/2021, por estar eivado de incons-
titucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao dispositivo 
do Projeto de Lei nº 171/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                   

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages 
  
 Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Ciro Neto       ________________________________
Deputado Doutor Yglésio________________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 671 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 164/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que 
dispõe sobre as Diretrizes para a criação do Programa de Incentivo à 
Economia Criativa, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Através da Mensagem nº 078/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando das atribuições que lhe confere o artigo 47, caput e do art. 
64, IV, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto de Lei nº 
164/2021, por padecer de vício de inconstitucionalidade.

Nas razões do veto, esclarece o Excelentíssimo Governador do 
Estado, que a presente proposta, em linhas gerais, tem por objetivo ins-
tituir diretrizes para a criação do Programa de Incentivo à Economia 
Criativa, no Estado do Maranhão, definida, na forma do parágrafo úni-
co do art. 1º como “o conjunto de atividades e negócios, baseados no 
capital intelectual e criativo, que gera valor econômico”. Listando, no 
art. 2º, os setores beneficiados com o Programa, no art. 3º, os princí-
pios que o regem, e, no art. 4º, as ações para o seu implemento.

Não obstante a relevância da proposta em comento, há de ser 
negada sanção ao inciso IX do art. 4º e ao art. 5º, abaixo colacionados, 
pelas razões a seguir delineadas. Verbis: 

Art. 4º As Diretrizes para a implementação do Programa de 
Incentivo à Economia Criativa o Poder Público adotará as seguintes 
ações: 

[...] 
IX - indicação de fontes de financiamentos para a concessão de 

linhas de crédito, com taxa de juros diferenciada e prazo maior para 
pagamento; e 
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[...] 
Art. 5º As linhas de crédito de que trata o inciso IX do art. 4º 

desta Lei ficam restritas aos empreendedores criativos que estejam: 
I - organizados em empresas de micro, pequeno e médio porte; 
II - capacitados no ramo da produção e comercialização de pro-

dutos e serviços da economia criativa; 
III - estruturados em associações, cooperativas, arranjos produ-

tivos locais e redes de economia criativa. 
O inciso IX do art. 4º, ao dispor sobre o dever do Estado do 

Maranhão de, para o implemento do Programa de Incentivo à Econo-
mia Criativa o Poder Público, indicar fontes de financiamentos para a 
concessão de linhas de crédito, com taxa de juros diferenciada e prazo 
maior para pagamento, terminou por adentrar em política de crédito, 
cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 
22, inciso VII, da Constituição da Federal.

Destaca-se que o constituinte originário atribuiu à União com-
petência privativa para disciplinar a política de crédito em todas as 
suas modalidades, regulamentando tanto a fixação de limites, prazos e 
condições, quanto as operações de empréstimo efetuadas. O que se jus-
tifica em razão da relevância da matéria, que demandaria uma coorde-
nação centralizada, especialmente quanto à definição de critérios para 
a concessão de crédito e a regulamentação das operações de financia-
mento pelas instituições financeiras, sejam essas públicas ou privadas.

Nesse cenário, em conformidade com o que dissertam o art. 4º, 
incisos VI, VIII, XVII, e o art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, caberia ao Banco Central e ao Conselho 
Monetário Nacional, que integram o Sistema Financeiro Nacional, a 
edição de atos normativos específicos para disciplinar as modalidades 
de operações creditícias e exercer o controle dos empréstimos realiza-
dos por todas as instituições financeiras no país. 

Sobre o tema é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, conforme elucidam os julgados colacionados abaixo:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI 3.591/2005 DO DISTRITO FEDERAL. FORMA DE CÁLCULO 
E ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO 
IMOBILIÁRIO PELOS PLANOS DE QUIVALÊNCIA SALARIAL POR 
CATEGORIA PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO SFH . COMPETÊN-
CIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE POLÍTICA DE 
CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE NORMA FEDERAL SOBRE A MATÉ-
RIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A política creditícia no âmbito do 
Sistema Financeiro de Habitação é regulada por legislação federal, 
destacando-se, sobre o tema disciplinado na norma impugnada, as leis 
n.º 8.100, de 5 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o reajuste das 
prestações pactuadas nos contratos de financiamento firmados no âm-
bito do SFH vinculados ao Plano de Equivalência Salarial, e n.º 8.692, 
de 28 de julho de 1993, a qual define planos de reajustamento dos en-
cargos mensais e dos saldos devedores nos contratos de financiamentos 
habitacionais no âmbito do SFH. 2. É competência privativa da União 
legislar sobre política de crédito (art. 22, VII, CF). Inconstitucionali-
dade formal de legislação estadual ou distrital que trata da matéria. 
Precedentes. 3. Pedido na Ação direta de inconstitucionalidade julgado 
procedente.

Outrossim, considerando que o art. 5º do Projeto de Lei em aná-
lise versa sobre os empreendedores que serão beneficiados com as li-
nhas de crédito de que trata o inciso IX do art. 4º, carecendo, portanto, 
da manutenção do dispositivo vetado, sem o qual perderá o seu sentido 
e sua função, resta justificado nas presentes razões, que este também se 
encontra eivado de vício por arrastamento.

Assim, diante da competência privativa da União para legislar 
sobre política de crédito (art. 22, inciso VII, da Constituição Federal), 
forçoso reconhecer o vício de inconstitucionalidade formal que per-
meia esta proposta legislativa, motivo pelo qual oponho veto ao inciso 
IX do art. 4º e ao art. 5º do Projeto de Lei nº 164/2021.

Portanto, as razões do veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 
164/2021, são convincentes, o que opinamos pela manutenção do mes-
mo.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Par-

cial aposto ao Projeto de Lei nº 164/2021, por estar eivado de incons-
titucionalidade.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao dispositivo 
do Projeto de Lei nº 164/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.
                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Ciro Neto       ________________________________
Deputado Doutor Yglésio________________________________
Deputado Wendell Lages________________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 672 /2021 
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
n°. 292/2021, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que 
altera a Lei Estadual nº 11.444, de 14 de abril de 2021, que obriga dis-
tribuidoras e revendedoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso 
residencial, padrão P13, bem como postos de combustíveis que ofertam 
seus produtos no Estado do Maranhão a fornecerem informações de 
preços ao PROCON/MA, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epigrafe, em seu artigo , estabelece que as 
distribuidoras e revendedoras que ofertam gás liquefeito de petróleo 
(GLP), de uso residencial, padrão P13, bem como postos de combustí-
veis que ofertam seus produtos no Estado do Maranhão, sem prejuízo 
da observância das demais disposições legais e regulamentares vigen-
tes, devem adotar medidas que objetivem assegurar: O atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e se-
gurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações 
de consumo.  Os direitos básicos dos consumidores, em especial:  a 
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos;  a informação adequada e clara sobre os diferentes produ-
tos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem;

Inicialmente deve-se destacar que a proposição pretende alterar 
os artigos 1º, 2º e 3º, da Lei Estadual nº 11.444, de 14 de abril de 2021, 
dispositivos que foram vetados parcialmente pelo Poder Executivo Es-
tadual, quando da apreciação do então Projeto de Lei nº 103 de 11 de 
novembro de 2019. 

Vale relatar que na Sessão Ordinária (Hibrida) do dia 12 de agosto 
de 2021, o Veto Parcial referente ao presente Projeto de Lei (103/2019), 
foi mantido pelo Plenário nesta Casa Legislativa.

Dessa forma a Proposição incorre em vício em relação a técnica 
legislativa, tendo em vista que é vedado o aproveitamento do número de 
dispositivo vetado, devendo a lei alterada manter essa indicação, segui-
da da expressão “vetado”, conforme o disposto no art. 11, III, alínea a, 
da lei Complementar Estadual nº 115, de 1º de abril de 2008.6 

6   Art. 11 - A alteração da lei será feita: [...]  III - nos demais ca-
sos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, 
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 Além disso, conforme já mencionado anteriormente, a Proposi-

ção em análise versa sobre matéria correlata ou semelhante Projeto de 
Lei nº 103, de 11 de novembro de 2019, vetado parcialmente, sendo 
considerada, portanto, prejudicada 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 (inciso I, 
do art. 169 do Regimento Interno).7

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, pelas fundamentações expostas, opina-se inade-

quação quando a técnica legislativa e prejudicialidade do Projeto 
de Lei nº 292/2021.

É o voto.

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

nia, votam pela Prejudicabilidade do Projeto de Lei Ordinária nº 
292/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.
                                                                                                        
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto       ________________________________
Deputado Doutor Yglésio________________________________
Deputado Wendell Lages________________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 674 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 233/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Mical Damasceno, que Considera de Utilidade Pública o Instituto 
Filantrópico e Educacional Dayse Daniele, com sede e foro no Mu-
nicípio 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 Filantrópico e Educacional Dayse Daniele é uma 
pessoa jurídica de direito privado, com atuação predominante nas 
áreas de educação e assistência social, Constituída sob a forma de 
Associação Civil sem fins lucrativos em 10 de janeiro de 2007 com 
ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:  [...] 
b) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, 
vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Tribunal de Justiça, de execução suspensa pelo 
Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal Federal, 
devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão 
“revogado”, “vetado”, “declarado inconstitucional, em controle 
concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de 
Justiça”, ou “execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do 
art. 52, X, da Constituição Federal”; [...]

7   Art. 169. Consideram-se prejudicadas:  I - a discussão ou a vo-
tação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou 
rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal; 
[...]

duração por tempo indeterminado, com sede e foro na cidade de 
São Luís/MA, na Rua 26, Quadra 49, Nº 25 - Vila Mauro Fecury II, 
podendo desenvolver os seus objetivos em todo território nacional 
de acordo com as alterações e adequações à Lei 13.019/2014. E tem 
como objetivos: a promoção de atividades e finalidades de relevân-
cia pública e social. 

Suas finalidades são: promover a assistência social, através 
da proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e 
à velhice; promover a cultura; promover e desenvolver o acesso à 
Educação Infantil através de creches e pré-escolas, ao Ensino Fun-
damental, Ensino Médio e Educação Profissional; promover trei-
namentos nas áreas de informática, desenvolvimento profissional e 
gerencial; promover a segurança alimentar e nutricional; Promo-
ver a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e 
outros valores universais.

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 233/2021, nos termos do 
voto do Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 14 de setembro de 2021.                                    
                                                                                             
Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
                                                                                                                    
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                     ___________________________
Deputado Doutor Yglésio (Absteve da votação)         _________
Deputado Wendell Lages                                             ___________________________

                          
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 675 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

044/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Luiz Henrique Lula da 
Silva, que Concede o Título de Cidadão Maranhense à Personalidade 
Piauiense Francisco Elias Araújo, natural da cidade de Pio IX, Estado 
do Piaui.

Registra a justificativa do autor da proposição, que a presente 
propositura visa homenagear o Senhor Francisco Elias Araújo, coor-
denador nacional do coletivo de produção do MST, Mestre em Agroe-
cossistema, ativista humanista e social em defesa da terra, natural de 
Pio IX/Piauí. Além da primeira experiência na adolescência com os 
movimentos, iniciou teologia da libertação, através da Igreja Católica. 
Nos anos 80, com o fim da Ditadura Militar, participou da criação da 
CUT e do MST. Jovem, esteve ativo na construção de ferramentas po-
líticas no processo de redemocratização do Brasil. A campanha pelas 
diretas já e as ações de retomada da terra para a construção de acam-
pamentos e assentamentos da reforma agrária. 

  Sua origem, de vivências nas comunidades de base, foram de 
extrema importância para a atuação do Sindicato dos Trabalhadores 
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Rurais e para organização do MST no Piauí. Até os anos 1990, estava 
presente em todas as lutas pela terra e pela Reforma Agrária no Piauí 
e Ceará.

Em 1991, chega em terras maranhenses, fazendo-se raiz com a 
chegada de Lenilde, Júlia Iara, Vitória e Pedro Victor, na vida. Sua 
atuação e participação política nos eventos que consolidaram o MST 
no Maranhão foram imprescindíveis na construção de projetos de as-
sentamentos que organizaram o cooperativismo e a produção de ali-
mentos saudáveis, com o objetivo de alimentar o povo no campo e nas 
cidades. Estudou Agronomia no programa PRONERA, na Universida-
de Federal do Pará  e Mestrado em Agroecossistema na Universidade 
Federal de Santa Catarina, com artigos publicados em conferências de 
países da América Latina e da Europa. 

Atualmente, Elias participa da construção da Via Campesina In-
ternacional e da luta internacionalista dos trabalhadores do campo e 
cidade. Também é membro da coordenação nacional do coletivo pro-
dução do MST, da coordenação da Cooperativa de Central de Reforma 
Agrária do Maranhão e da Cooperativa das Áreas de Reforma Agrária 
do Vale do Vale do Itapecuru.

Sua vida é a luta em defesa do humanismo, da dignidade do ser 
social e o seu livre desenvolvimento, que será um dia, em breve, o des-
tino da humanidade, um mundo justo e fraterno. Essa é a essência de 
Elias Araújo. 

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

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

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia 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 demonstra que 
o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses autorizadoras 
da concessão do título.

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 044/2021, de autoria do Senhor Deputado Luiz 
Henrique Lula da Silva.

 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 
044/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.

Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
                                                                                                                    
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                     ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                            ___________________________
Deputado Wendell Lages                                             ___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 676 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 334/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a disponibilização 
gratuita de teste de anticorpos neutralizantes para pessoas maiores de 60 
anos que foram imunizadas no âmbito do Estado do Maranhão.”

Nos termos da presente propositura de Lei, o Poder Público, por 
meio da Secretaria Estadual de Saúde, passará a disponibilizar gratui-
tamente Teste de Anticorpos Neutralizantes para pessoas maiores de 60 
anos que foram imunizadas no âmbito do Estado do Maranhão, com-
provando-se com o documento oficial de vacinação. 

  O sistema federativo consiste na descentralização política e o 
federalismo brasileiro essa descentralização está dividida em 3 (três) 
entes: União, Estados e Municípios. 

Em face da descentralização política há necessidade de delimita-
ção das competências materiais e legislativas que chamamos de repar-
tições verticais das competências, previstas nos art.18 a 32 da Consti-
tuição Federal. 

Assim, como base na repartição vertical das competências, a ma-
téria do referido Projeto Lei insere-se no contexto das normas ineren-
tes saúde que se enquadra na competência material concorrente da 
União, dos Estados e Distrito Federal conforme o art. 24, IX, da 
CF/88. 

No âmbito estadual, a política estadual de combate ao Covid-19 
incluída a vacinação é dirigida pela Secretaria de Saúde do Estado e no 
âmbito municipal pelas Secretarias Municipais, onde as referidas Secre-
tarias possuem a melhores condições de definirem a possiblidade dos 
testes dentro dos estudos científicos sobre a matéria, bem como sobre as 
disponibilidade orçamentária para compra dos referidos testes.

Em relação a vacina, o âmbito federal foi editada as Diretrizes da 
Vacinação contra Covid-19 organizado em 10 eixos: 

“O plano encontra-se organizado em 10 eixos, a saber: 1. Si-
tuação epidemiológica e definição da população-alvo para vacina-
ção; 2. Vacinas COVID-19; 3. Farmacovigilância; 4. Sistemas de 
Informações; 5. Operacionalização para vacinação; 6. Monitora-
mento, Supervisão e Avaliação; 7. Orçamento para operacionaliza-
ção da vacinação; 11 8. Estudos pós-marketing; 9. Comunicação; 
10. Encerramento da campanha de vacinação.”8  

No PNI (Plano Nacional de Imunização) prevê o número de do-
ses disponíveis para os Estados e a obrigação da terceira dose de vacina 
através de Lei Estadual compromete o plano de vacinação. Desta feita, 
não cabe ao Poder Legislativo Estadual através de Lei interferir no 
assunto pois trata-se de matéria adstrita a reserva de administra-
ção e no caso em tela definido pela União que é o responsável pelas 
compras das vacinas.

Ademais, a propositura de Lei, dispõe 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. (Competência da Secretaria de Saúde de Estado). 

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que versa 
sobre matéria relativa à organização administrativa, viola o princí-
pio da separação dos poderes invadindo matéria de competência exclu-
siva do Chefe do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o arti-
go 43, inciso III e parágrafo único do artigo 6º, ambos da Constituição 
Estadual de 1989.

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

334/2021, com base nos fundamentos supracitados.
É o voto.

8  https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/23/
plano-nacional-de-vacinacao-covid-19-de-2021
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 334/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.
                                                                                            
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages 
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto        ________________________________
Deputado Doutor Yglésio        ___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 677 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 362/2021, de autoria do Senhor Deputado Ril-
do Amaral, que Dispõe sobre a bonificação de 20% na nota do Processo 
Seletivo de Acesso à Educação – PAES, para ingresso na Universidade 
Estadual do Maranhão – UEMA, para alunos egressos da Rede Pública 
e Privada de Ensino do Estado do Maranhão.

Nos termos da propositura de Lei, sob exame, a Universidade 
Estadual do Maranhão – UEMA, concederá bonificação de 20% na nota 
do Processo Seletivo de Acesso à Educação – PAES, para ingresso na 
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, para alunos egressos da 
rede pública e privada de ensino do Estado do Maranhão.

Prevê ainda a propositura, que gozarão deste benefício, alunos 
egressos da rede pública ou privada que tenham cursado o Ensino Mé-
dio em Instituições do Estado do Maranhão e que residam no Estado, 
sendo responsabilidade do candidato à vaga, apresentar documentação 
exigida pela universidade para comprovação dos requisitos para gozar 
da bonificação.

De início, cumpre observar que a matéria ora analisada está di-
retamente relacionada com a educação, em especial com a educação 
superior, estabelecendo critérios para ingresso na UEMA, através do 
Processo Seletivo de Acesso à Educação – PAES.

Observando-se, inicialmente, o aspecto formal da competência 
legislativa, tem-se que a Constituição Federal determina ser compe-
tência concorrente da União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
sobre: “educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pes-
quisa, desenvolvimento e inovação” (art. 24, IX, CF/88). A Constitui-
ção Estadual é também explícita no tema, ao dispor, em seu art. 12, II, 
i, que:

Art. 12 Compete, ainda, ao Estado:
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
i) educação, cultura, ensino e desporto; 

Nos termos do art. 22, XXIV, da CF/88 atribui à União a compe-
tência privativa para legislar sobre Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional. Tratando-se de Legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais (§ 1º, do art. 24).

No que concerne às Universidades cumpre, ainda, observar o art. 
207, ‘caput’, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:

‘Art. 207 – As universidades gozam de autonomia didático-
-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesqui-
sa e extensão’.

Assim, na esteira desse entendimento, a Lei Federal nº 9. 394, de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB 
–, por meio do seu art. 53, tem o escopo de assegurar às universidades, 

no exercício de sua autonomia, atribuições concernentes a processos 
autônomos, sem prejuízo de outras, destacando-se:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e progra-
mas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às nor-
mas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de 
ensino;  (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observa-
das as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa 
científica, produção artística e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade 
institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em 
consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII - firmar contratos, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de 

investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, 
bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institu-
cionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma pre-
vista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e coope-
ração financeira resultante de convênios com entidades públicas e 
privadas.

Igualmente, para garantir a autonomia didático-científica das 
universidades, o parágrafo único do mencionado artigo estabelece as 
atribuições dos colegiados de ensino e pesquisa, a saber:

I - criação, expansão, modificação e extinção de cur-
sos;              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

II - ampliação e diminuição de vagas;(Redação dada pela Lei 
nº 13.490, de 2017)

III - elaboração da programação dos cursos;  (Redação dada 
pela Lei nº 13.490, de 2017)

IV - programação das pesquisas e das atividades de exten-
são;              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

V - contratação e dispensa de professores;   (Redação dada 
pela Lei nº 13.490, de 2017)

VI - planos de carreira docente. (Redação dada pela Lei nº 
13.490, de 2017)

Como se vê, a instituição universitária é que deve selecionar, 
conforme os recursos orçamentários disponíveis, os mecanismos de 
promoção da democratização do acesso.

Neste sentido, verificamos, portanto, que a proposição em aná-
lise, ao pretender detalhar novos critérios para o Processo Seletivo de 
Acesso à Educação – PAES, ou seja, para ingresso na UEMA, invade 
campo que é de autonomia das universidades estaduais, mormente na 
área acadêmica-administrativa.

Outrossim, no que concerne à reserva de vagas para egressos do 
ensino público propostas pelo projeto, observamos que na UEMA as 
vagas são distribuídas entre o Sistema Universal e o Sistema Especial 
de Reserva de Vagas, esta última dividida da seguinte maneira: 10% 
- estudantes negros ou oriundos de comunidades indígenas que cursa-
ram o ensino médio em escolas públicas; 5% - pessoas com deficiência 
e 20% - candidatos negros. 

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que de-
lega atribuições ao Poder Executivo, bem como matéria relativa à or-
ganização administrativa, viola o princípio da separação dos poderes 
invadindo matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Exe-
cutivo Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

362/2021, em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 362/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                 ____________________________
Deputado Doutor Yglésio                                        ____________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 678 /2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 338/2021, de autoria do 
Senhor  Deputado Ciro Neto, que determina que hospitais e materni-
dades, localizados no Estado do Maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ ou treinamento para pri-
meiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho 
e prevenção de morte súbita.

 Nos termos da propositura de Lei sob exame, fica determinado 
que hospitais e maternidades, localizados no Maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treina-
mento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de 
corpo estranho e prevenção de morte súbita.   

Prevê ainda a propositura, que as orientações e/ou o treinamento 
serão ministrados antes da alta do recém-nascido.   É facultado aos pais 
e/ou aos responsáveis a adesão ao treinamento oferecido pelos hospitais 
e maternidades. 

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

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a deter-
minadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de 
proposições legislativas. 

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é 
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar 
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Já o art. 43 prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa 
privativa do Governador para se tornarem válidas.

No caso em tela, não há invasão de competência, pois não incide 
nenhum dos casos previstos no art. 43 da CE/MA. Ademais, a Consti-
tuição Federal, ao tratar da matéria, permite que Estados, Distrito Fede-
ral e União legislem de maneira concorrente quando se refere à defesa 
da saúde, conforme o disposto abaixo: 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Além disso, o projeto de lei não cria ou estrutura qualquer órgão 
da Administração Pública.

No tocante à alegação de que o Poder Legislativo está criando 
despesa sem nomear a fonte não cabe neste caso.

Com relação à competência do Poder Legislativo para criar des-
pesas e obrigações diretas ao Poder Executivo, o STF já pacificou 
entendimento no sentido de possibilidade do Poder Legislativo de 
estabelecer despesas diretas ao Poder Executivo, excetuando-se, 
apenas, as matérias relativas às competências privativas. 

No ARE 878911/RJ, com repercussão geral reconhecida por una-
nimidade, o STF julgou constitucional a Lei Municipal n.º 5616/2013 
da cidade do Rio de Janeiro, de iniciativa parlamentar e que instituiu 
a obrigação de instalação de câmeras de monitoramento de segurança 
nas dependências e cercanias de todas as escolas municipais. O STF, no 
julgado, abordou explicitamente a questão relativa à criação de despe-
sa ao Executivo, razão pela qual transcrevo alguns trechos do julgado, 
conforme segue: 

“Inicialmente, registro que a discussão relativa ao vício de ini-
ciativa no processo legislativo é de inegável relevância (...), mormente 
quando se cogita desrespeito à competência privativa do Chefe do Po-
der Executivo. Considerando, ainda, que a lei em questão tem o condão 
de acarretar despesa aos cofres municipais. (...) Discute-se, portanto, a 
aplicação da reserva de iniciativa prevista no art. 61, § 1º, II, da Cons-
tituição à legislação que cria obrigações a órgãos do Poder Executivo, 
com consequente aumento de despesa”. (...) Assim, somente nas hipó-
teses previstas no art. 61, § 1º, da Constituição, ou seja, nos projetos 
de Lei cujas matérias sejam de inicativa reservada ao Poder Executivo, 
é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa. (Trecho do Rela-
tório do Douto Ministro Gilmar Mendes) (A manifestação do relator 
pelo reconhecimento da repercussão geral foi seguida por unanimidade 
no Plenário Virtual. Quanto ao mérito, no sentido de reafirmar a juris-
prudência consolidada do Tribunal, a decisão foi majoritária, vencido 
o ministro Marco Aurélio). (A decisão transitou em julgado em 02 de 
fevereiro de 2017) Grifos Meus

Cite-se, ainda, a ADI 2672-1/ES, na qual o STF julgou constitu-
cional Lei de iniciativa parlamentar que estabeleceu isenção ao paga-
mento de taxa de concurso público, reconhecendo que o tema não é re-
lativo a servidores públicos, mas, versa acerca de condição de ingresso 
no serviço público. 

Logo, o Poder Legislativo é competente, segundo a excelsa corte, 
para legislar sobre a matéria, com iniciativa própria, visto não invadir a 
seara de atuação privativa do Executivo.

Tem-se, também, a ADI 3394/AM, na qual o plenário do STF 
julgou como constitucional Lei de iniciativa parlamentar que criou des-
pesa para o Estado/Executivo ao estatuir programa de gratuidade para 
exames de DNA, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 
1°, 2° e 3° da Lei n.° 50, de 25 de maio de 2004, do Estado do Amazo-
nas. (...) Lei de Iniciativa Parlamentar que cria despesa para o Estado-
-Membro. Alegação de inconstitucionalidade formal não acolhida. (...) 
1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou 
estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não pro-
cede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só po-
derá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As Hipóteses de limitação 
da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 
61 da Constituição do Brasil – matérias relativas ao funcionamento da 
Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e 
órgãos do Poder Executivo. Precedentes.

Portanto, não há óbice à aprovação do Projeto de Lei, uma vez 
que ele não padece quer de inconstitucionalidade formal, quer de in-
constitucionalidade material.
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VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 338/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 338/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto        ________________________________
Deputado Doutor Yglésio  _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 682 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do   Projeto de Lei nº 261/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre medidas pro-
tetivas e de contenção da transmissão do Novo Coronavirus, no Estado 
do Maranhão, em veículos comerciais (todo meio de transporte que co-
mercializa o tráfego de pessoas, seja de modo individual ou coletivo), 
considerando-se acessórios veiculares os equipamentos de proteção 
imprescindíveis para deslocamento do passageiro, enquanto perdurar a 
decretação de estado de calamidade pública da Covid-19.

Nos termos da proposição de Lei, sob exame, consideram-se veí-
culos comerciais todo meio de transporte que comercializa o tráfego de 
pessoas, seja de modo individual ou coletivo, no âmbito do Estado do 
Maranhão. São considerados acessórios veiculares os equipamentos de 
proteção imprescindíveis para deslocamento do passageiro.

São medidas de proteção a serem adotadas pelas concessionárias 
de transporte coletivo de passageiros no Estado do Maranhão, sob pena 
de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
chegando até o quádruplo, nos casos de reincidência: Instalação de bar-
reiras físicas transparentes no interior dos veículos; Disponibilização 
de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; Desinfecção dos veí-
culos, terminais, garagens e portos; Aferição diária de temperatura dos 
profissionais; Afixação de cartaz em local visível no interior dos veícu-
los e terminais para informar aos passageiros sobre a obrigatoriedade e 
a importância do uso de máscara e da adoção das demais medidas de 
proteção contra a Covid-19.

Na prestação de serviços individualizados ou em pequenos gru-
pos, contratados diretamente ou por aplicativos, o motorista responsá-
vel pela condução poderá rejeitar o contrato nos casos de recusa do 
passageiro em usar máscaras ou seguir as regras de sanitização, facul-
tando-se ao motorista auferir a temperatura dos passageiros e admitin-
do-se a rejeição da prestação dos serviços em casos de febre em quais-
quer dos passageiros.

No transporte de passageiros em veículos de duas rodas o moto-
rista ficará responsável pela desinfecção de acessórios individuais de 
segurança.

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).

A proposição de Lei, em análise, versa sobre o cuidado com a 

saúde (art. 23, II, CF/88), competência comum dos entes federativos.
Não havendo usurpação legislativa por parte do Estado, nem sen-

do assunto que esteja no rol de matéria de iniciativa privativa do Gover-
nador (art. 43, da Constituição Estadual).

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 261/2021, em face da 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 Ordinária nº 261/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.

Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto 
                                                                                                                    
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                           ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                 

___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                 

___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                 

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 683 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa   do Projeto de Lei nº 222/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre o abandono 
afetivo de idosos no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica proibido, no 
âmbito do Estado do Maranhão, o abandono afetivo de idosos em hos-
pitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, 
ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por Lei ou 
Mandado Judicial.

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).

A proposição em análise versa sobre a obrigação constitucional 
dos filhos maiores para com os seus pais na velhice, carência ou en-
fermidade (art. 229, CF/88), sem olvidar a obrigação constitucional 
também da sociedade e do Estado em amparar as pessoas idosas, de-
fendendo sua dignidade e bem-estar, e garantindo-lhes o direito à vida 
(art. 230, CF/88).

O Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741/2003, regular os di-
reitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos, e estabelece, dentre outras disposições, os crimes específicos 
contra o idoso.

Dentre os crimes elencados no Estado do Idoso, há o crime de 
“Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa 
permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, 
quando obrigado por lei ou mandado”, com “pena de detenção de 6 
(seis) meses a 3 (três) anos e multa.”

Assim sendo, o presente Projeto de Lei não está criando tipo pe-
nal (matéria de competência privativa da União – art. 22, I, CF/88), nem 
afrontando iniciativa privativa do Governador (art. 43, da Constituição 
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Estadual).

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 222/2021, 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 Ordinária nº 222/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.
                     SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO 

FRANKLIM”, em 14 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto        ________________________________
Deputado Doutor Yglésio _______________________________
Deputado Wendell Lages  _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 685 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa    do Projeto de Lei nº 221/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que  Regulamenta a liberdade 
de acesso aos ambientes, espaços e repartições públicas, vedadas discri-
minações ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência na-
cional, ou outras de qualquer natureza do Estado do Maranhão, vedando 
a retenção de documentos como condição de acesso.

Nos termos da proposição de Lei, sob exame, fica assegurado 
ao cidadão maranhense o direito de acesso às repartições, espaços e 
ambientes públicos, vedadas discriminações e preconceitos de raça, cor, 
etnia, religião, procedência nacional ou outras de quaisquer naturezas 
no Estado do Maranhão.

       Prevê ainda a propositura, que fica vedado restringir, de 
qualquer forma, o acesso de pessoas a ambientes ou eventos públicos 
promovidos, mantidos ou custeados pelos cofres públicos do Estado 
do Maranhão por motivos de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional, ou quaisquer outras naturezas de preconceitos. 

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).

A proposição em análise versa sobre o objetivo fundamental da 
República Federativa do Brasil, constante no art. 3º, IV, da Constituição 
Federal, que prevê o objetivo de “promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.”

Considerando que o regramento brasileiro não reservou à União 
e/ou aos Municípios legislar privativamente sobre o assunto, fica permi-
tido aos Estados entrarem nesse campo legislativo.

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

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 221/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 221/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto      ________________________________
Deputado Doutor Yglésio  _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº 686 /2021

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

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 340/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui as Diretrizes para o Programa 
de Exame de Mamografia Móvel no âmbito do Estado do Maranhão - 
Programa MAMÓVEL.

 Nos termos da presente proposição de Lei, fica instituída a Prá-
tica de Exame de Mamografia Móvel - Exame Mamóvel no âmbito do 
Estado de Maranhão.   

Considera-se exame de mamografia móvel aquele realizado por 
unidade móvel de saúde com o objetivo de identificar e rastrear altera-
ções relacionadas ao câncer de mama em todo território Maranhense. 

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

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a deter-
minadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de 
proposições legislativas. 

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é 
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar 
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Já o art. 43 prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa 
privativa do Governador para se tornarem válidas.

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 para o apoio ao setor produtivo agropecuário do Es-
tado do Maranhão.

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos 
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atri-
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buições do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu 
objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo 
legislativo, o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 340/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 340/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021. 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa 
  
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto      ________________________________
Deputado Doutor Yglésio _______________________________
Deputado Wendell Lages  _______________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 340/2021

Estabelece as Diretrizes para a 
instituição do Programa Prática de Exa-
me de Mamografia Móvel - Programa 
MAMÓVEL, no âmbito do Estado do 
Maranhão. 

Art. 1º Esta Lei estabelece as Diretrizes para a instituição do Pro-
grama Prática de Exame de Mamografia Móvel - Programa Mamóvel, 
no âmbito do Estado do Maranhão. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se exame de mamo-
grafia móvel aquele realizado por unidade móvel de saúde com o obje-
tivo de identificar e rastrear alterações relacionadas ao câncer de mama 
em todo território Maranhense. 

Art. 3º O Programa “Prática de Exame de Mamografia Móvel” 
terá os seguintes objetivos: 

I - Articular ações que visem ao aumento da cobertura mamogra-
fia em todo território maranhense, prioritariamente em favor das mulhe-
res na faixa etária elegível, entre 50 (cinquenta) e 69 (sessenta e nove) 
anos de idade, para o rastreamento do câncer de mama; 

II - Desenvolver ações coordenadas que visem à garantia do for-
necimento regular do exame mamográfico às mulheres na faixa etária 
elegível para o rastreamento do câncer de mama, bienalmente; 

III - Prestar ações de fortalecimento do desenvolvimento regional 
da rede de atendimento à população. 

Art. 4º As Diretrizes de que trata a presente Lei para a instituição 
do Programa “Prática de Exame de Mamografia Móvel” contemplarão:

I - Prioritariamente, as mulheres na faixa etária elegível, entre 50 
(cinquenta) e 69 (sessenta e nove) anos de idade, para o rastreamento 
do câncer de mama, conforme dados disponibilizados no Censo do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; e 

II - Os Municípios maranhenses que se encontrarem com os me-
nores percentuais de realização de exames de mamografia, segundo o 
Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde - IDSUS. 

Art. 5º Para fins de habilitação na Prática de Exame de Mamogra-
fia Móvel, os interessados deverão encaminhar ao Poder Público Esta-
dual competente, as seguintes documentações: 

I - Estimativa do público-alvo total a ser coberto pelos serviços 
contratados, considerando-se a faixa etária prioritária definida no inciso 
I do art. 4º desta Lei; 

II - Relação dos estabelecimentos de saúde e respectivas unida-
des móveis que foram contratados para a realização de exames de ma-
mografia no âmbito da Prática de Exame de Mamografia Móvel; 

Parágrafo único - A habilitação na Prática de Exame de Mamo-
grafia Móvel terá validade de 24 (vinte e quatro) meses. 

Art. 6º Os interessados habilitados na Prática de Exame de Ma-
mografia Móvel deverão obedecer os seguintes parâmetros: 

I - Credenciar e cadastrar cada unidade móvel como estabeleci-
mento de saúde; 

II - contratualizar e/ou monitorar em todas as suas etapas o proje-
to sob sua responsabilidade; e

III - avaliar o alcance das metas definidas no âmbito da Prática de 
Exame de Mamografia Móvel. 

Art. 7º O Poder Público Estadual regulamentará as medidas ne-
cessárias para execução desta Lei. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 687 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 263/2021, de autoria do Senhor Deputado Rildo Amaral, que 
visa criar a obrigatoriedade da solicitação de exames laboratoriais para 
acompanhamento dietoterápico pelo nutricionista no Estado.

Nos termos do Projeto de Lei sob exame, aos nutricionistas acres-
centam ao pedido do exame uma justificativa técnica fundamentada que 
explicite a sua necessidade para a avaliação nutricional e acompanha-
mento do paciente e ofereça elementos para a deliberação do auditor do 
plano ou seguro de saúde quanto a autorização dos mesmos.

Prevê ainda, a propositura, que as operadoras de planos de saúde 
ficam obrigadas a cobrir os exames laboratoriais necessários ao acom-
panhamento dietoterápico prescrito por nutricionistas, com justificativa 
técnica fundamentada.

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).

A proposição em análise versa sobre a relação contratual esta-
belecida entre os profissionais e as empresas seguradoras, matéria 
de competência privativa da União, pois versa sobre direito civil e se-
guros (art. 22, I e VII, CF/88), senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (EC no 
19/98 e EC no 69/2012)

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)
VII – política de crédito, câmbio, seguros e transferência de va-

lores.
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
A Lei 12.562/2004 do Estado de Pernambuco trata da operacio-

nalização dos contratos de seguros atinentes à área da saúde, interfe-
rindo nas relações contratuais estabelecidas entre médicos e empresas. 
Consequentemente, tem por objeto normas de direito civil e de seguros, 
temas inseridos no rol de competências legislativas privativas da União 
(art. 22, I e VII, da CF/88). Os planos de saúde são equiparados à lógica 
dos contratos de seguro.

[ADI 3.207, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 12-4-2018, P, DJE 
de 25-4-2018.]

Ademais, o art. 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à 
União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações 
relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saú-
de, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de 
seguro, notadamente por conta do componente atuarial.

Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente 
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em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não au-
toriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações con-
tratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da 
União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I).

Assim sendo, a propositura de lei sob exame é inconstitucional, 
seja porque dispõe sobre obrigações contratuais privadas, seja por-
que a regulação dos planos de saúde, em particular, está incluída na 
competência privativa da União. Portanto, somos pela rejeição da 
proposição.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 263/2021, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 263/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.

Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages 
                                                                                                                    
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                     ___________________________
Deputado Doutor Yglésio                                           ___________________________
                                 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 688 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei 

Ordinária nº 178/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que 
institui as diretrizes para a política estadual de valorização da vida, a ser 
implementada na Rede Estadual de Ensino.

Através da Mensagem Governamental nº 081/2021, o Excelen-
tíssimo Governador do Estado, usando da faculdade que lhe conferem 
os arts. 47, caput e 64, IV, todos da Constituição Estadual, vetou par-
cialmente o Projeto de Lei em epígrafe, por ser contrário ao interesse 
público e por padecer de vício de inconstitucionalidade material.

Nas razões do veto governamental, sua Excelência esclarece,  
que a proposição em comento visa instituir as diretrizes para a política 
estadual de valorização da vida, a ser implementada na rede estadual 
de ensino, que compreenderá ações voltadas para a promoção da saúde 
emocional dos alunos e para a prevenção da violência autoprovocada, 
entendida como o ato de automutilação, com ou sem ideação suicida, a 
tentativa de suicídio e o suicídio consumado. 

Não obstante o mérito da proposta legislativa, há de ser negada 
a sanção ao inciso III do art. 2º do Projeto de Lei, que assim dispõe:

 Art. 2º São diretrizes da política de que trata esta lei: 
(...)
 III - promoção da paz no ambiente escolar, nos termos da Lei nº 

23.366, de 25 de julho de 2019;
 Haja vista que o dispositivo em questão faz remissão à Lei Esta-

dual nº 23.366, de 25 de julho de 2019, de Minas Gerais, que institui a 
política estadual de promoção da paz nas escolas, a ser implementada 
nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema de educação da-
quele Estado. 

Destaca-se que a remissão externa se constitui enquanto técni-
ca legislativa, por meio da qual se incorpora enunciados normativos 
de outros diplomas normativos, de modo a que o dispositivo passa a 
conter conteúdo prescritivo incompleto, que depende diretamente da 
vigência e conteúdo da norma legal a que faz referência. 

Inócuo, portanto, seria utilizar-se da norma de outro estado da 
federação como parâmetro, fazendo referência expressa a essa, quando 
inaplicável a este ente federativo. Afetando diretamente a clareza, pre-
cisão e aplicabilidade do dispositivo supramencionado, além de con-
tribuir para a insegurança jurídica, subprincípio do Estado de Direito. 

Tal inaplicabilidade decorre da forma federativa adotada no 
Brasil, que figura como cláusula pétrea, disposta no art. 60, § 4º, da 
Constituição Federal. Marcada, principalmente, pela autonomia de 
que se dota cada um dos entes federativos, materializada na auto-orga-
nização, no autogoverno e na autoadministração. Caracterizando-se a 
auto-organização, prevista pelo art. 25, da CRFB/88, pela possibilida-
de de edição de leis e constituições próprias.

 Por conseguinte, tal remissão abre margem à subjetividade e 
insegurança jurídica, eivando de vício de constitucionalidade o dispo-
sitivo proposto. Posto que o Princípio da Precisão ou Determinabilida-
de das Leis exige clareza das normas legais e densidade suficiente na 
regulamentação legal, sem obscuridades ou contradições, sob pena de 
inviabilizar a interpretação em sentido inequívoco e, assim, dificultar 
solução jurídica na hipótese de eventual controvérsia. 

O que, no Estado do Maranhão, foi reproduzido pelo Plano Es-
tadual de Educação, aprovado através da Lei nº 10.099, de 11 de junho 
de 2014, tanto na Meta 1, que pontua a relevância de se inserir no pro-
cesso formativo das crianças, elementos favorecedores da cultura da 
paz, do campo artístico e estético, do cuidado com o meio ambiente, da 
solidariedade, da ética e da justiça; quanto pela Meta 8.24, que disser-
ta sobre o favorecimento da adoção de providências para a construção 
de uma cultura de paz. 

Verifica-se, diante do exposto, que o preconizado nesse disposi-
tivo, ou seja, a promoção da paz no ambiente escolar das unidades de 
ensino maranhenses, não será atendido em razão de fazer referência 
expressa à norma inaplicável a este ente federativo, o que viola o Prin-
cípio da Precisão ou Determinabilidade das Leis. Forçoso reconhecer, 
nesses termos, a necessidade de veto ao inciso III do art. 2º do Projeto 
de Lei nº 178/2021, por ser contrário ao interesse público, e padecer de 
vício de inconstitucionalidade material.

 No controle de constitucionalidade que cabe ao Chefe do Exe-
cutivo Estadual fazer (art. 47, segunda parte, da Constituição Estadual), 
deve-se analisar a constitucionalidade e o interesse público. Caso o 
projeto apresente inconstitucionalidade e/ou seja contrário ao inte-
resse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, apresentando a Men-
sagem com as razões do veto. 

Assim sendo, as razões do Veto Governamental aposto ao Projeto 
de Lei nº 178/2021, são convincentes, visto que a matéria tratada con-
traria o interesse público e padece de vício de inconstitucionalidade 
material.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial 

aposto ao Projeto de Lei nº 178/2021, por contrariar o interesse pú-
blico e padecer de vício de inconstitucionalidade material.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de 
Lei nº 178/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.
  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Ciro Neto       ________________________________
Deputado Doutor Yglésio    _______________________________
Deputado Wendell Lages _______________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 690 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o 

Projeto de Lei Ordinária nº 326/2021, de autoria do Senhor Depu-
tado Ciro Neto, que Institui Diretrizes para o Programa de Capa-
citação para os Profissionais que atuam nas Atividades de Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 608/2021), com Emenda Substitutiva, 
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de 
mérito favorável da Comissão de Saúde (Parecer nº 034 /2021).

Concluída a votação, com emenda substituiva, 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 326/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 326/2021, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                              
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa       _____________________________
Deputado Doutor Yglésio   _____________________________
Deputado Ciro Neto          _______________________________
Deputado Wendell Lages   ______________________________

PROJETO DE LEI Nº 326/2021

Estabelece diretrizes para a im-
plantação do programa de capacitação 
para os profissionais que atuam nas ativi-
dades de agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias.

Art. 1º Esta lei estabelece diretrizes para implantação do progra-
ma de capacitação para os profissionais que atuam nas atividades de 
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias no 
âmbito do Estado do Maranhão, viabilizando o disposto na Lei Federal 
nº 13.595/2018.

Art. 2º As diretrizes do programa de capacitação instituído por 
esta Lei, terá por objetivo a qualificação e aperfeiçoamento técnico dos 
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, objetivando o 
fortalecimento de ações de promoção da saúde e de prevenção de doen-
ças, proporcionando um melhor atendimento à população do Estado.

              Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 691 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o 

Projeto de Lei Ordinária nº 325/2021, de autoria do Senhor Depu-
tado Ciro Neto, que Cria Diretrizes para o Programa de Qualidade 
de Vida da Mulher durante o Climatério e Pós-Climatério nos Esta-
belecimentos Públicos de Saúde do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 606/2021), com Emenda Susbtitutiva, 
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de 
mérito favorável da Comissão de Saúde (Parecer nº 035/2021).

Concluída a votação, com 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 325/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 325/2021, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                              
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa    _______________________________
Deputado Doutor Yglésio _______________________________
Deputado Ciro Neto           ______________________________
Deputado Wendell Lages _______________________________

PROJETO DE LEI Nº 325/2021

Estabelece diretrizes para a im-
plantação do programa de qualidade de 
vida da mulher durante o climatério e 
pós-climatério nos estabelecimentos pú-
blicos de saúde do Estado do Maranhão.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para implantação do progra-
ma de qualidade de vida da mulher durante o climatério e pós-clima-
tério nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Maranhão.

Art. 2º O programa poderá ser implantado em todos os Municí-
pios, com ampla divulgação, nos hospitais conveniados e nas Unidades 
Básicas de Saúde.

Art. 3º As diretrizes para o programa de que trata esta Lei pro-
moverá estratégias de atenção integral à saúde da mulher no climatério, 
que abordem os seguintes temas:

I- Aspectos psicossociais da mulher no climatério;
II- Sexualidade;
III- Abordagem clínica;
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IV- Promoção da saúde e medidas preventivas aplicadas ao 

climatério;
V- Saúde reprodutiva da mulher no climatério;
VI- Infecções sexualmente transmissíveis e HIV/Aids no cli-

matério;
VII- Agravos à saúde mais frequentes durante o climatério;
VIII- Câncer no climatério.
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 692 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 328/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Ciro Neto, que “Dispõe sobre a realização do Teste do Bracinho 
em consultas pediátricas em crianças a partir de 03 (três) anos de 
idade, atendidas na Rede Pública de Saúde no âmbito do Estado do 
Maranhão.”

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 622/2021), com Emenda Supressiva, 
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de 
mérito favorável da Comissão de Saúde (Parecer nº 033 /2021).

Concluída a votação, com emenda supressiva, vem agora a esta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de 
Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua 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 328/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 328/2021, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                              
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa     ______________________________
Deputado Doutor Yglésio   _______________________________
Deputado Ciro Neto       ___________ ____________________
Deputado Wendell Lages _______________________________

PROJETO DE LEI Nº 328/2021

Dispõe sobre a realização do teste 
do bracinho em consultas pediátricas em 
crianças a partir de 03 (três) anos de ida-
de, atendidas na rede pública de saúde 
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º É obrigatória a realização do teste do bracinho, que tem 
como finalidade aferir a pressão arterial, durante as consultas pediátri-
cas, em todas as crianças a partir de 03 (três) anos de idade, atendidas 
na rede pública de saúde no âmbito do Estado do Maranhão. 

Parágrafo único. O teste para aferição da pressão arterial da 

criança deve ser realizado por médicos ou enfermeiros que sejam regis-
trados no conselho de classe que regulamenta a profissão. 

Art. 2º Para a realização do teste do bracinho, serão utilizados os 
equipamentos e profissionais já existentes no Sistema Único de Saúde 
– SUS. 

Art. 3º O teste do bracinho tem como objetivo a prevenção, o 
rastreio e o diagnóstico de: 

I - hipertensão arterial infantil; 
II - doenças renais; 
III - doenças cardíacas; 
IV - complicações cardiológicas, renais e em retina. 

Art. 4º Na realização do teste do bracinho, a criança que apre-
sentar alteração na pressão arterial será encaminhada para atendimento 
especializado e realização de exames complementares. 

Art. 5º Poderão ser realizadas campanhas de conscientização 
sobre os problemas decorrentes de hipertensão em conjunto com as de-
mandas informativas relacionadas à saúde da criança. 

Art. 6º 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 693 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o 

Projeto de Lei Ordinária nº 350/2021, de autoria do Senhor Depu-
tado Ciro Neto, que Institui Diretrizes para a Política de Incentivo 
à Segurança dos Mototaxistas e Motoboys, e renovação da frota de 
motocicletas utilizadas como ferramentas de trabalho no âmbito do 
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 626/2021), com Emenda Substitutiva, 
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de 
mérito favorável da Comissão de Administração Pública, Segurida-
de Social e Relações de Trabalho (Parecer nº 019 /2021).

Concluída a votação, com 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 350/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 350/2021, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                              
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa     ______________________________
Deputado Doutor Yglésio  _______________________________
Deputado Ciro Neto       ________________________________
Deputado Wendell Lages    _______________________________
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PROJETO DE LEI Nº 350/2021

Estabelece Diretrizes para a Políti-
ca Estadual de Incentivo à segurança dos 
Mototaxistas e Motoboys, e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º Esta Lei estabelece Diretrizes para a Política Estadual de 
Incentivo à segurança dos Mototaxistas e Motoboys, e renovação da 
frota de motocicletas utilizadas como ferramenta de trabalho, no âmbito 
do Estado do Maranhão.

Art. 2º As diretrizes de que trata a presente Lei para a Política Es-
tadual de Incentivo à segurança dos Mototaxistas e Motoboys, deverão 
obedecer, os seguintes parâmetros:

I – Veiculação de campanha educativa de prevenção a acidentes 
de trânsito envolvendo motociclistas; 

II - Adotando medidas de incentivos fiscais e tributários, bem 
como linhas de créditos, a fim de possibilitar a renovação da frota das 
motocicletas.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  694 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o 

Projeto de Lei Ordinária nº 355/2021, de autoria do Senhor Depu-
tado Ciro Neto, que Institui Diretrizes para o Programa Emergen-
cial de Promoção à Saúde Integral em Regiões Rurais no âmbito 
do Estado do Maranhão, para a prevenção e o enfrentamento do 
Coronavírus (COVID-19).

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 623/2021), com Emenda Substitutiva, 
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de 
mérito favorável da Comissão de Saúde (Parecer nº 036 /2021).

Concluída a votação, com emenda substituiva, 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 355/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 355/2021, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                              
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa        _______________________________
Deputado Doutor Yglésio      _______________________________
Deputado Ciro Neto       ________________________________
Deputado Wendell Lages   _______________________________

PROJETO DE LEI Nº 355/2021

Estabelece Diretrizes para a insti-
tuição do Programa Emergencial de Pro-
moção à Saúde Integral em Regiões Ru-
rais no âmbito do Estado do Maranhão, e 
dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece Diretrizes para a instituição do Pro-
grama Emergencial de Promoção à Saúde integral em Regiões Rurais 
no âmbito do Estado do Maranhão durante a vigência da emergência em 
saúde pública, com o objetivo de promover a prevenção e o enfrenta-
mento do Coronavírus (COVID-19). 

Parágrafo único. O Programa Emergencial de Promoção à Saú-
de Integral em Regiões Rurais poderá ser convertido em política perma-
nente de saúde pública, com a participação das instituições da socieda-
de civil, das universidades públicas e dos órgãos colegiados estaduais 
vinculados ao tema. 

Art. 2º As diretrizes de que trata a presente Lei para a instituição 
do Programa Emergencial de Promoção à Saúde Integral em Regiões 
Rurais, obedecerão, os seguintes parâmetros:

I – Implantação de unidades de atenção básica nas regiões rurais 
mediante cooperação com os entes públicos municipais através de seus 
órgãos de saúde ou com outras instituições que tenham expertise sobre 
o tema;

II – Desenvolvimento de campanhas de vacinação da população 
rural contra as formas de gripe e demais doenças infectocontagiosas, 
incluindo a vacinação em domicílio através de postos volantes; 

III – Realização de levantamento com o intuito de compreender 
melhor o impacto da pandemia e responder, principalmente, as deman-
das emergências surgidas das comunidades rurais. 

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso II, fica as-
segurada a prioridade de atendimento à população idosa e detentores 
de comorbidades, demais grupos de risco, ao desenvolvimento do CO-
VID-19.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 695/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 403/2021, de autoria do 

Poder Executivo, que Institui o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas 
e cria o Sistema Estadual de Proteção aos Indígenas.

 Nos termos da propositura de Lei, sob exame, fica instituído o 
Estatuto Estadual dos Povos Indígenas e cria o Sistema Estadual de 
Proteção aos Indígenas.

 Esclarece a Mensagem Governamental, que o Projeto de Lei em 
comento, tem por finalidade, estabelecer as diretrizes para as políticas 
públicas estaduais que tenham por destinatários os povos indígenas. 
Faz-se importante destacar que a proposta legislativa em comento não 
usurpa nem elimina a competência da União para estabelecer as di-
retrizes nacionais para promoção dos direitos e proteção dos povos 
indígenas, bem como para estabelecer regramento acerca das terras 
indígenas em todo o território brasileiro.

  Esclarece ainda a Mensagem, que o presente Projeto de Lei, na 
verdade, reforça o compromisso do Estado do Maranhão com o prin-
cípio da colaboração federativa, razão pela qual sempre se coloca à 
disposição dos demais entes federados para ações de apoio e alcance 
de resultados de interesse comum, a exemplo da promoção dos direitos 
humanos.

   Por Estatuto Estadual dos Povos Indígenas considera-se o con-
junto de normas estaduais que tem por objeto o estabelecimento de 
diretrizes para a garantia, no território maranhense, do respeito e da 
valorização das crenças, usos, costumes, línguas, tradições, cultura e 
especificidades de cada povo indígena. De outro giro, o Sistema Es-
tadual de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas corresponde ao 
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conjunto integrado de instrumentos destinados, em conformidade com 
a legislação nacional vigente, à defesa dos direitos humanos dos povos 
indígenas.

O referido Sistema Estadual de Proteção é composto pelo Plano 
Decenal Estadual de Políticas Públicas Voltadas para os Povos Indíge-
nas no Maranhão, pelo Conselho Estadual de Articulação de Políticas 
Públicas para Povos Indígenas no Maranhão (CEAPI), pelo Fundo Es-
tadual de Apoio aos Povos Indígenas – FEAPI, pela Secretaria-Adjunta 
dos Direitos dos Povos Indígenas (instituída, por meio deste Projeto de 
Lei, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Par-
ticipação Popular - SEDIHPOP), pelo Conselho de Educação Escolar 
Indígena do Maranhão - CEEI/MA, bem como por outros mecanismos 
decorrentes de regulamentação específica, a exemplo da Força-Tarefa 
de Proteção à Vida Indígena (FT - Vida).

As políticas públicas estaduais voltadas para os povos indígenas 
serão desenvolvidas com base em oito eixos de atuação, quais sejam: 
a) Educação; b) Saúde; c) Proteção, Gestão Territorial e Ambiental;  
d) Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional; e) Infraestrutura; 
f) Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; g) Segurança Pública, Acesso 
à Justiça e Direitos Humanos; e h) Economia Solidária, Geração de 
Trabalho e Renda e Assistência Social. 

Ademais, prevê a propositura, que a partir da Proposta Legislati-
va será instituída, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Ma-
ranhão, a Semana Estadual dos Povos Indígenas, que será realizada, 
anualmente, entre os dias 09 a 13 do mês de agosto.  Nesse período, o 
Poder Executivo Estadual intensificará as ações estaduais destinadas a 
contribuir para o reconhecimento e respeito às crenças, usos, costumes, 
línguas, tradições, protagonismo, autonomia sociocultural e especifici-
dades de cada povo indígena, bem como  o Fundo Estadual de Apoio 
aos Povos Indígenas – FEAPI, passará a ser regulado pela norma ora 
proposta, e que terá por finalidade captar e gerir recursos destinados 
ao fomento de ações de conservação e produção voltadas aos povos 
indígenas, no âmbito do Estado do Maranhão.

Por fim, por meio do Projeto de Lei em apreço, será retomado o 
funcionamento do Conselho de Educação Escolar Indígena do Mara-
nhão (CEEI), órgão colegiado, composto por representantes dos Pode-
res Públicos Estadual e Federal (FUNAI), organizações não governa-
mentais e representantes dos Povos Indígenas, que tem como objetivo 
orientar e apoiar, em âmbito estadual, uma educação escolar indígena 
contextualizada, que resguarde a memória histórica das práticas e tra-
dições dos povos indígenas, de modo a favorecer a preservação de suas 
identidades étnicas, linguísticas e culturais.

Com efeito, o art. 231, da CF/88, prevê que são reconhecidos aos 
índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens.

Ao examinar a matéria, verifica-se que ela é de natureza legisla-
tiva e, quanto à iniciativa, a proposição de lei está legitimada e obedece 
ao disposto no artigo 43, inciso III, da Constituição Estadual, que pre-
ceitua que são de iniciativa privativa do Governador do Estado, Leis 
que disponham sobre organização administrativa.

Ademais, compete privativamente ao Governador do Estado dis-
por sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado 
na forma da lei, a teor do que dispõe o artigo 64, inciso V, da Consti-
tuição Estadual. 

Nesta ordem, é imperativo reconhecer a relevância deste Projeto 
de Lei, que está em perfeita simetria com o ordenamento constitucional 
vigente, devendo merecer acolhido por esta Casa de Leis, visto que o 
mesmo, tem por finalidade estabelecer as diretrizes para as políticas 
públicas estaduais que tenham por destinatários os povos indígenas, 
de forma complementar às competências da União e em consonância 
com o princípio do Federalismo Cooperativo, como bem esclarece a 
Mensagem Governamental que acompanha a propositura. 

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

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 403/2021 e, por conseguinte 
pela sua aprovação, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 403/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 14 de setembro de 2021.    

                                                              
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa  ________________________________
Deputado Doutor Yglésio _______________________________
Deputado Ciro Neto       ________________________________
Deputado Wendell Lages  _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 696 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de  Lei nº 399/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Comunidade 
Terapêutica Caverna de Adulão, com sede e foro no Município de 
Lago da Pedra, no Estado do Maranhão.

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

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

O Centro Terapêutico e de Recuperação Caverna de Adulão 
(CTRCA), foi fundado em 04 de janeiro de 2015, é uma sociedade 
civil de direito privado sem fins lucrativos, que terá duração por 
tempo indeterminado, com sede e foro na cidade de Lago da Pedra - 
MA, no povoado Bom Jesus e tem por finalidade recuperar pessoas 
adultas dependentes de substâncias psicoativas de qualquer natu-
reza, com autonomia administrativa, financeira e prazo de duração 
indeterminado podendo para tal desenvolver os seus objetivos em 
todo território nacional de acordo com as alterações e adequações 
à Lei. 

Tem como objetivos a: Promoção de Ações de assistência so-
cial filantrópicas e educativas, bem como, finalidades de relevância 
pública e social relacionadas ao uso abusivo de substâncias psicoati-
vas. E suas finalidades são: Ofertar um ambiente protegido, técnico 
e eticamente orientado, que forneça suporte ao acompanhamento 
psicossocial e ao tratamento aos usuários abusivos e/ou dependen-
tes de álcool, tabaco e outras Drogas psicoativas; Promoção da 
assistência social; Promoção da cultura, defesa e conservação do 
patrimônio histórico e artístico; Promoção gratuita da educação; 
Promoção gratuita da saúde; Promoção da segurança alimentar e 
nutricional; Promoção do voluntariado; Promoção do desenvolvi-
mento econômico e social e combate à pobreza; Experimentação, 
não lucrativa, de novos modelos sócio- produtivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; Promoção 
de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita, individual ou coletiva, de interesse suplementar; 
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Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais; Promoção de estudos e 
pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; 
Promover ações voltadas para o envolvimento e apoio dos fami-
liares de pessoas acolhidas, fomentando estratégias de articulação 
com as redes públicas de saúde e assistência social locais; Desenvol-
ver e fomentar políticas, programas, ações e projetos para promo-
ver à prevenção e combate ao consumo de álcool, tabaco e outras 
drogas psicoativas, por meio da realização de seminários, conferên-
cias, treinamentos, cursos, reuniões, palestras, workshops e eventos 
de forma geral. Estimular o desenvolvimento e pleno exercício da 
cidadania e do resgate social dos segmentos excluídos da socieda-
de brasileira; Difundir atividades educativas, culturais e científicas 
realizando pesquisas, conferência, seminários, cursos, treinamen-
tos, Promover serviços de assistência educacional, com o desenvol-
vimento de cursos livres regulares, técnicos e profissionalizantes; 
Executar atividades assistenciais de caráter social e de saúde e ge-
ral, através de profissionais devidamente habilitados; Oferecer a 
proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e ao 
idoso fortalecendo ou resgatando os vínculos; Elaborar projetos so-
ciais; Estabelecer o atendimento e assessoramento aos beneficiários 
da (LOAS) Lei Orgânica da Assistência Social e a defesa e garantia 
de seus direitos; Coletar, organizar e divulgar dados referentes às 
despesas sobre dependência química; Realizar atividades de trei-
namento e assessoria em desenvolvimento profissional e gerencial 
para as instituições com as mesmas finalidades e filiadas em parce-
ria ou não com outras instituições; Propor soluções dos problemas 
que afligem a comunidade no que tange ao uso de álcool, tabaco e 
outras drogas psicoativas; Realizar pesquisas, seminários, debates, 
encontros e fóruns de discussão.

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 399/2021, nos termos do 
voto do Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 14 de setembro de 2021.                                    
                                                                                             
Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
                                                                                                                    
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                     ___________________________
Deputado Doutor Yglésio (Absteve da votação)         _________
Deputado Wendell Lages                                             ___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 697 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 398/2021, de autoria do Senhor Deputado 

Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Casa de Recupe-
ração Bom Samaritano: Os Emanueis de Cristo, com sede e foro no 
Município de Trizidela do Vale, 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 Casa de Recuperação Bom Samaritano: Os Emanueis de 
Cristo é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, 
fundada em 20 de maio de 2017, com sede provisória na Rua São 
Joaquim, nº 392, Centro, Trizidela do Vale, com duração por tempo 
indeterminado.

A entidade possui como algumas de suas finalidades a recu-
peração de pessoas adultas dependentes de substâncias tóxicas de 
qualquer natureza; ajudar a prevenir e a remediar os problemas da 
família, promovendo a boa convivência dos seus membros, o diálo-
go conjugal e familiar e a formação integral dos filhos; promover a 
prevenção ao uso de álcool e outras drogas e oferecer condições de 
recuperação aos dependentes – adultos, jovens e adolescentes –, por 
meio de palestras, cursos, reuniões pedagógicas, reuniões terapêu-
ticas e acolhimento em comunidade terapêutica, usando como tera-
pia básica o autoconhecimento, a autoestima, a conscientização, a 
ajuda mútua, a espiritualidade, o estudo, o trabalho, a disciplina e 
as atividades de esporte e lazer.

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 398/2021, nos termos do 
voto do Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 14 de setembro de 2021.                                    
                                                                                             
Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
                                                                                                                    
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                     ___________________________
Deputado Doutor Yglésio (Absteve da votação)         _________
Deputado Wendell Lages                                             ___________________________
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 698 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 397/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação Pes-
talozzi, com sede e foro no Município de Igarapé Grande, Estado 
do Maranhão.
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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 Pestalozzi de Igarapé Grande/MA é uma en-
tidade jurídica, sem fins lucrativos, fundada em 30 de janeiro de 
2008, com sede e foro no Município de Igarapé Grande/MA, com 
duração indeterminada, tendo por finalidade, a atenção e a  defesa 
dos direitos da criança, adolescente, jovem e adulto, em todas as 
políticas públicas.

A entidade possui como alguns de seus objetivos: divulgar 
os seus trabalhos por meio de boletins técnicos ou informativos; 
manter amplo intercâmbio com associações similares, nacionais e 
internacionais; credenciar representantes no Município; construir, 
organizar e aparelhar as unidades destinadas às atividades rela-
cionadas com a sua finalidade na sua atual sede, além de outras 
similares no Município; organizar reuniões, cursos, congressos, 
concursos, estágios, instituir prêmios e manter centro de estudos, 
bibliotecas, editar revistas, boletins, livros, em havendo disponibili-
dade financeira, bem como despertar no público em geral, no sen-
tido de mobilizar recursos humanos, materiais e financeiros, com 
vistas à manutenção e ampliação dos serviços assistenciais presta-
dos às pessoas com deficiência.

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 397/2021, nos termos do 
voto do Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 14 de setembro de 2021.                                    
                                                                                             
Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
                                                                                                                    
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                     ___________________________
Deputado Doutor Yglésio (Absteve da votação)         _________
Deputado Wendell Lages                                             ___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 699 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 396/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação Evan-
gélica Beneficente Ebenezer de Coelho Neto/MA, com sede e foro no 
Município de Coelho Neto, 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 Evangélica Beneficente Ebenezer de Coelho 
Neto/MA é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrati-
vos, fundada em 06 de abril de 2019, com sede na Rua Juscelino Ku-
bitschek, nº 500, anexo edifício José Alves da Costa, sala 04, Centro, 
CEP: 65620-000, no Município de Coelho Neto/MA, com duração 
indeterminada, de caráter social, cultural, educativo e desportivo.

A entidade possui como algumas de suas finalidades: a pro-
moção da assistência social; apoio às crianças, jovens e adultos, que 
vivem em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza; fa-
vorecimento da formação humana e espiritual; promoção e acom-
panhamento da aprendizagem escolar; formação e capacitação de 
jovens e adultos para a geração de renda; criação de espaço de par-
ticipação e interação entre as famílias.

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

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

VOTO DO RELATOR:A proposição sob exame está redigida 
de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, 
votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem cons-
titucional, legal e regimental.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 396/2021, nos termos do 
voto do Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 14 de setembro de 2021.                                    
                                                                                             
Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
                                                                                                                    
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                     ___________________________
Deputado Doutor Yglésio (Absteve da votação)         _________
Deputado Wendell Lages                                             ___________________________

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 700/2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 059/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Empresário, brasileiro, cofundador e proprietário da 
Havan, o Senhor Luciano Hang, parabenizando-o pela instalação 
da sua rede varejista no Estado do Maranhão.

Luciano Hang estudou na Escola Básica João XXIII, no Co-
légio Cônsul Carlos Renaux e na Universidade Regional de Blume-
nau (tecnólogo em Processamento de Dados). 

Ainda na escola primária, descobriu ser um bom líder, ao ser 
nomeado representante de classe e presidente do Grêmio Estudan-
til. Já no ensino superior, foi presidente do Clube dos Estudantes 
Universitários de Brusque (CEUB) por três anos. 

Disléxico, durante a idade escolar procurou superar a dificul-
dade de aprendizado com muita leitura de livros e gibis e se dedi-
cou com afinco a outras áreas do conhecimento. Hoje, é um grande 
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incentivador da disseminação de informações sobre dislexia. Por 
meio da Havan, realiza um simpósio de dislexia em Brusque, que 
reúne centenas de pais, educadores e profissionais da área da saúde, 
como bem esclarece o autor da propositura. 

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 
requisitos 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 059/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

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

votam pela aprovação da Moção nº 059/2021, nos termos do voto do 
Relator, com a abstenção do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 14 de setembro de 2021.                                    
                                                                                             
Presidente:  Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
                                                                                                                    
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                     ___________________________
Deputado Doutor Yglésio (Absteve da votação)       __________
Deputado Wendell Lages                                             ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                 

___________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  701  / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 462/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Junior, que estabelece desconto de 1/30(um trinta avos) sobre o 
valor da tarifa mínima mensal do serviço de energia elétrica, por dia de 
falta de fornecimento do serviço, no âmbito do Estadod do Maranhão..

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, 
com emenda substitutiva apresentada no ato da discussão em plenário, 
bem como parecer de mérito favorável da Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos e das Minorias.

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 462/2019) 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 Cidadania, 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 462/2019, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 14  de setembro de 2021.           
                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa  ________________________________
Deputado Doutor Yglésio _______________________________
Deputado Ciro Neto      ________________________________
Deputado Wendell Lages  ______________________________

 PROJETO DE LEI Nº 462 /2019

Estabelece desconto de 1/30 (um 
trinta avos) sobre o valor da tarifa mínima 
mensal do serviço de energia elétrica, por 
dia de falta de fornecimento do serviço, 
no âmbito do Estado do Maranhão.

 Art. 1º- Fica estabelecido o desconto sobre o valor da tarifa mí-
nima mensal do serviço de energia elétrica, proporcionalmente aos dias 
de falta de fornecimento do respectivo serviço.

 Art. 2°- O consumidor terá o direito a 1/30 (um trinta avos) de 
desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de ener-
gia elétrica, por dia de falta de fornecimento do respectivo serviço, em 
razão de falha por parte da concessionária ou distribuidora. Parágrafo 
único. Ocorrendo a falta dos serviços, a concessionária deverá abater no 
valor da tarifa, proporcionalmente à quantidade de dias em que estiver 
ausente o fornecimento.

 Art. 3°.- Os valores relativos ao desconto das referidas tarifas se-
rão efetuados na fatura do mês em curso se ocorrida no período anterior 
ao encerramento da fatura mensal.

 Parágrafo único. Quando o não fornecimento de energia elétrica 
ocorrer após o encerramento da fatura do mês em curso, o desconto será 
efetivado na fatura do mês seguinte. 

Art.4º - A concessão do desconto tarifário deverá observar o mí-
nimo de 24 horas de interrupção do fornecimento de energia no pe-
ríodo de um mês e será concedido somente aos clientes contemplados 
com a Tarifa Social de Energia Elétrica-TSEE. 

Parágrafo Único - Quando houver falha na prestação dos servi-
ços por parte das concessionárias, o consumidor para ter direito a des-
conto na fatura mensal, deverá comprovar comunicação formal com a 
empresa por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, 
informando a data e horário de início da interrupção, bem como o horá-
rio de restabelecimento, sendo que as mesmas deverão abrir protocolo 
de reclamação ao consumidor.

 Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  702  / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 275/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Junior, que Dispõe sobre a utilização de papel reciclado e de 
lâmpadas que adotem tecnologia de maior eficácia energética e lumi-
nosa nos projetos de obras e nos serviços de engenharia executados 
por órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta nos 
Poderes do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, 
com emenda substitutiva, bem como parecer de mérito favorável da 
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Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações 
de Trabalho.

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 275/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 275/2019, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 14  de setembro de 2021.                                                              

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares 
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa  ________________________________
Deputado Doutor Yglésio ______________________________
Deputado Ciro Neto       ________________________________
Deputado Wendell Lages  ______________________________

__

 
PROJETO DE LEI Nº 275/2019

Dispõe sobre a utilização de papel 
reciclado nos órgãos ou entidades da ad-
ministração pública direta e indireta nos 
Poderes do Estado do Maranhão.

Art. 1º Nos órgãos e entidades da administração pública direta e 
indireta dos Poderes do Estado deverá ser utilizado papel reciclado em 
quantidade equivalente a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do 
total do papel usado em impressos, envelopes, publicações, embalagens 
e similares.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, considera-se reciclado o 
papel reprocessado a partir de papel descartado ou usado, ou de aparas 
pré-consumo e pós-consumo.

§ 2º No caso de o fornecedor não dispor de papel reciclado na 
quantidade necessária, poderá ser adquirido papel de composição 
diferente da estabelecida neste artigo.

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 703 / 2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 363, de 1º de setembro de 2021, 
que Dispõe sobre a reestruturação de cargos e funções na Estrutura 
Básica da Polícia Militar do Maranhão.

Em suma, a propositura de Lei, sob exame, propõe a extinção 
de vagas ociosas existentes na Estrutura Básica da Polícia Militar 
do Maranhão, criando-as em quadro diverso, para reestruturar e 
aperfeiçoar a força de trabalho da Corporação em benefício da so-
ciedade, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

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

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

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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na 
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabele-
cidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo subme-
tê-las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (acrescidos 
pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

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

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

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

ditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia 

Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do Estado.” 
Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stados-
Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 

incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória 
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder 
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações estabele-
cidas na Magna Carta da República para edição de Medida Provisória, 
in verbis:

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

I – fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Cor-
po de Bombeiros Militares;

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

III – organização administrativa e matéria orçamentária. (mo-
dificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 
28/08/2013)

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

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

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, pois versa sobre a fixação e alteração dos efetivos da Polícia 
Militar; organização administrativa; servidores públicos do Estado, 
assim como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas no art. 
62, §1º, da CF/88.

Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade do 
assunto tratado pela referida Medida Provisória, estando em conformi-
dade com os dispostos constitucionais acima.   

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

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

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

Nesse contexto, a relevância da matéria tratada na Medida Pro-
visória em apreço reside, em especial, na necessidade de reorganizar o 
efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão e, assim, garantir a 
manutenção da prestação adequada e contínua dos serviços de segu-
rança pública.

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

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

Contudo, a urgência decorre do supramencionado princípio da 
eficiência                   (art. 37, caput, da Constituição da República), 
e do princípio da supremacia do interesse público, os quais deman-
dam velocidade na realização de mudanças administrativas com vistas 
a assegurar a adequada prestação dos serviços públicos, como bem 
esclarece a Mensagem que acompanha a propositura.

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

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do Su-
premo Federal sobre o assunto, vejamos:   

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

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos 
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, verti-
dos nos conceitos jurídicos indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgên-
cia’ (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao 
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de po-
deres (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-
4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 
1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-
MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto 
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário, DJ de 
29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, julga-
mento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-2012.”

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

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida 

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da es-
timativa do impacto financeiro-orçamentário, esclarecendo, portanto, 
que as mudanças constantes desta proposta legislativa não implica-
rão em aumento de despesas, uma vez que é proposta da extinção 
de vagas ociosas existentes na Estrutura Básica da Polícia Militar 
do Maranhão, criando-as em quadro diverso, para reestruturar e 
aperfeiçoar a força de trabalho da Corporação em benefício da so-
ciedade (Mensagem Governamental nº 094 /2021).

Do Mérito
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência e 

oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o seu 
interesse público.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a presente 
Medida Provisória visa reestruturar cargos e funções na Estrutura Bá-
sica da Polícia Militar do Maranhão, objetivando o aperfeiçoamento 
da força de trabalho da Corporação em benefício da sociedade. Assim 
sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 363/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 363/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa 
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages _______________________________
Deputado Doutor Yglésio _______________________________
Deputado Ciro Neto       ________________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 704 / 2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 364, de 1º de setembro de 2021, 
que Dispõe sobre a reestruturação de cargos na Estrutura Básica 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão.

Em suma, a propositura de Lei, sob exame, propõe a extinção 
de vagas ociosas existentes na Estrutura Básica do Corpo de Bom-
beiros Militar do Maranhão, criando-as em quadro diverso, para 
reestruturar e aperfeiçoar a força de trabalho da Corporação, em 
benefício da sociedade, como bem esclarece a Mensagem Governa-
mental.

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

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade

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

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 

serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na 
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabele-
cidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo subme-
tê-las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (acrescidos 
pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

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

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

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

ditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia 

Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do Estado.” 
Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 

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

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

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

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

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

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

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

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

stados-
Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 

incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória 
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder 
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações estabele-
cidas na Magna Carta da República para edição de Medida Provisória, 
in verbis:

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

I – fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Cor-
po de Bombeiros Militares;
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II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-

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

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

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

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

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

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, pois versa sobre a fixação e alteração dos efetivos do Corpo de 
Bombeiros Militares; organização administrativa; servidores públicos 
do Estado, assim como, não está incluída dentre as vedações estabele-
cidas no art. 62, §1º, da CF/88.

Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade do 
assunto tratado pela referida Medida Provisória, estando em conformi-
dade com os dispostos constitucionais acima.   

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

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

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

Nesse contexto, a relevância da matéria tratada na Medida Provi-
sória em apreço reside, em especial, no aperfeiçoamento da estrutura 
administrativa para tornar mais eficiente a prestação dos serviços pú-
blicos de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar.

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

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

Contudo, a urgência decorre da necessidade de se garantir o 
necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços 
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a própria supremacia do 
interesse público, o que demanda velocidade na realização de mudan-
ças administrativas, evitando-se interrupções no funcionamento da 
máquina pública, com vistas a assegurar a adequada prestação dos 
serviços públicos, como bem esclarece a Mensagem que acompanha a 
propositura.

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

A título de ilustração, vale aqui salientar o entendimento do Su-
premo Federal sobre o assunto, vejamos:   

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 

de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos 
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, verti-
dos nos conceitos jurídicos indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgên-
cia’ (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao 
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de po-
deres (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-
4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 
1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-
MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto 
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário, DJ de 
29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, julga-
mento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-2012.”

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

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida 

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da es-
timativa do impacto financeiro-orçamentário, esclarecendo, portanto, 
que as mudanças constantes desta proposta legislativa não impli-
carão em aumento de despesas, uma vez que é proposta a extinção 
de vagas ociosas existentes na Estrutura Básica do Corpo de Bom-
beiros Militar do Maranhão, criando-as em quadro diverso, para 
reestruturar e aperfeiçoar a força de trabalho da Corporação, em 
benefício da sociedade (Mensagem Governamental nº 095 /2021).

Do Mérito
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência e 

oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o seu 
interesse público.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que a presente 
Medida Provisória visa o aperfeiçoamento da estrutura administrativa 
para tornar mais eficiente a prestação dos serviços públicos de respon-
sabilidade do Corpo de Bombeiros Militar. Assim sendo, constata-se 
seu caráter meritório.

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

sória nº. 364/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 364/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 14 de setembro de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa   

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Wendell Lages _______________________________
Deputado Doutor Yglésio _______________________________
Deputado Ciro Neto       ________________________________
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SUBSTITUTIVO Nº 01, AO PROJETO DE LEI Nº 274/2019
Dê-se ao Projeto de Lei nº 274/2019 a seguinte redação:

“PROJETO DE LEI Nº 274/2019

Estabelece normas para o registro e 
o respectivo cancelamento, em bancos de 
dados, serviços de proteção ao crédito e 
congêneres, de consumidores, no Estado 
do Maranhão.

Art. 1º O registro de consumidor que tenha adquirido bens ou 
utilizado serviços, em banco de dados ou em serviços de proteção ao 
crédito e congêneres existentes no Estado do Maranhão, fica regulado 
pela presente Lei.

Art. 2º O registro de que trata o art. 1º desta Lei deverá conter os 
dados necessários à identificação precisa da pessoa registrada.

§ 1º No caso de pessoa física: nome, número do CPF e endereço.
§ 2º No caso de pessoa jurídica: razão social, número do CNPJ 

e endereço.
Art. 3º Fica assegurado ao consumidor o direito de ser informado 

previamente, por escrito, sobre a inscrição de dívida de sua responsa-
bilidade em cadastro de inadimplentes no Estado do Maranhão, me-
diante envio, pelo órgão ou empresa mantenedora do referido cadastro, 
de correspondência, mensagem de texto SMS, aplicativo de mensagens 
instantâneas, e-mail ou qualquer outro meio, físico ou eletrônico infor-
mado pelo consumidor ao credor. 

Art. 4º O registro será cancelado sempre que cessarem os moti-
vos que o originaram ou for constatado que o mesmo é indevido.

Parágrafo único. A solicitação de cancelamento do registro é de 
responsabilidade da empresa que o solicitou e será obrigatoriamente 
providenciada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
momento em que forem atendidas as condições previstas no caput deste 
artigo.

Art. 5º Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá obter gratui-
tamente as informações constantes de registro existente a seu próprio 
respeito, desde que devidamente identificada.

Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das 
penalidades competem aos órgãos de defesa do consumidor.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual”

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e 
VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal 
para legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção 
e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. 

As alterações sugeridas nesse projeto substitutivo deram-se em 
razão de contribuições que surgiram a partir de reuniões realizadas téc-
nicos especializados no assunto. Em razão de mudanças substanciais no 
texto da lei, optou-se pela elaboração de um projeto substituto no lugar 
de emendas.

Tais ajustes são necessários em razão de questões operacionais e 
legais inerentes às atividades dos bancos de dados de proteção ao crédi-
to que devem ser consideradas também pelas normas estaduais. 

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos 
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar 
de medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à 
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 615/2021, de 02 de setembro de 2021, exonerando ALEXAN-
DRE GILSON CAMPOS NINA, ALSICLEA CAMPOS FROZ, 
BENEDITO MILITÃO COSTA, DARDECI SANTOS, FABIO PI-
NHEIRO BEZERRA, FERNANDO JOSÉ DIAS OLIVEIRA, JO-
SIVALDA MARIA ALMEIDA DO VALE, MARIA DAS DORES 
CONCEIÇÃO VERAS FERREIRA, MARIO ANDRÉ PEREIRA 
DE SOUSA e ROSINEIDE NOGUEIRA PEREIRA E PEREIRA, 
do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Es-
pecial e LUCIANA MIRANDA LAGO e SILVIA CRISTINA GON-
ÇALVES, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial 
Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 02 de 
setembro do ano em curso.

Nº 621/2021, de 10 de setembro de 2021, exonerando NAILA 
GONÇALO GASPAR, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de 
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 03 de setembro do ano em curso.

Nº 622/2021, de 10 de setembro de 2021, nomeando NAILA 
GONÇALO GASPAR, ELINEWTON TOMAZ DE AQUINO, 
ELIANA ALVES SOARES, GISELE DE SOUZA SANTOS, JOSE 
GUSTAVO MEDEIROS NUNES, MARIA APARECIDA ALVES 
DE MORAIS, ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO, ANTONIA 
ESMERINA DA CONCEIÇÃO BELO, PAULO HUMBERTO 
FREIRE CASTELO BRANCO e MARCIO CARVALHO DE 
SOUSA,  para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Par-
lamentar Especial; LIDIANE ALVES LIMA e ELISVONE GOMES, 
para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legis-
lativo e  ALFREDO SANTOS BORGE, para o Cargo em Comissão 
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 03 de setembro do ano em curso.

Nº 623/2021, de 14 de setembro de 2021, exonerando ANTO-
NIO MARCELO RODRIGUES DA SILVA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 01 de setembro do ano em curso.

Nº 624/2021, de 14 de setembro de 2021, nomeando ANTONIO 
MARCELO RODRIGUES DA SILVA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-4 de Assessor de Comunicação Social, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 625/2021, de 14 de setembro de 2021, nomeando NICILE-
NE DE JESUS RIBEIRO SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbo-
lo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 626/2021, de 14 de setembro de 2021, nomeando LOHAN-
NA SETÚBAL RABELO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de setembro do ano em curso.

Nº 627/2021, de 14 de setembro de 2021, nomeando JANIELE 
DA SILVA PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de 
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de setembro do ano em curso.

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


