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Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 / 10 / 2021 – 4ª FEIRA

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

       

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 27.10.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO - EM REGIME DE PRIORIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 300/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, ENCAMINHADO PELA MENSAGEM Nº 
061/2021), INSTITUI A POLÍTICA DE REDUÇÃO DAS EMISSÕES 
DE GASES DE EFEITO ESTUFA PROVENIENTES DO DESMATA-
MENTO E DA DEGRADAÇÃO FLORESTAL, DA CONSERVAÇÃO 
DOS ESTOQUES DE CARBONO FLORESTAL, DO MANEJO SUS-
TENTÁVEL DE FLORESTAS E DO AUMENTO DE ESTOQUES 
DE CARBONO FLORESTAL (REDD+), DA GESTÃO DOS ATIVOS 
AMBIENTAIS E DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 
(PSA) DO ESTADO DO MARANHÃO, DENOMINADA SISTEMA 
JURISDICIONAL DE REDD+ E PSA, E ALTERA A LEI ESTADUAL 
Nº 11.000, DE 02 DE ABRIL DE 2019, PARA AMPLIAR O ESCO-
PO DE ATUAÇÃO DO MARANHÃO PARCERIAS – MAPA.- COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES E DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – RELATOR DEPUTADO RA-
FAEL LEITOA. 

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 291/2020, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI A “SE-
MANA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA DO TRABALHADOR” NO 
ESTADO DO MARANHÃO. PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

3. PROJETO DE LEI N° 300/2020, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI NO 
CALENDÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DO EM-
PREENDEDOR DIGITAL, NO DIA 11 DE SETEMBRO. PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

4. PROJETO DE LEI Nº 301/2020, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI NO CA-
LENDÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DO ENTRE-
GADOR PROFISSIONAL, NO DIA 10 DE SETEMBRO. PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

5. PROJETO DE LEI Nº 352/2020, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE    INSTITUI O DIA 
ESTADUAL DA PREMATURIDADE E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA.  

III - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE LEI Nº 341/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA PO-
LÍTICA ESTADUAL “MARANHÃO GERA EMPREGO E RENDA”, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES E DA COMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS – RELATOR DEPUTADO CAR-
LINHOS FLORÊNCIO. 

7. PROJETO DE LEI Nº 352/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, DIRETRIZES PARA O PROGRAMA SER CRIANÇA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– COM SUBSTITUTIVO - RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES E DA COMISSÃO DE  DEFESA DOS DIREITOS HU-
MANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO DUARTE 
JÚNIOR. 

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 016/2020, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE “CONCE-
DE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO MAR-
CO TÚLIO HERCOS JULIANO.” COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

9. REQUERIMENTO Nº 384/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO  EXPE-
DIENTE À PRESIDENTE DA FUNAC/MA, SÓRIMAR SABÓIA, 
SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS QUE 
JUSTIFICAM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 
336.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS), NO ANO 
DE 2020 E R$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS) 
NO ANO DE 2021. INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU AO 
PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA. 

10. REQUERIMENTO Nº 385/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE 
AO GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO DINO E AO SECRE-
TÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, DIEGO GALDINO, SOLICI-
TANDO ESCLARECIMENTO SOBRE OS ALTOS VALORES CON-
TIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, REFERENTE À 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PICANHA 
BOVINA E CARNE DE SOL DE PICANHA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO. 
INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DE-
CISÃO DA MESA. 

11. REQUERIMENTO Nº 394/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
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OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLE-
NE DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ENTREGA DO TÍTU-
LO DE CIDADÃO MARANHENSE A NELSON ÂNGELO PIQUET, 

12. REQUERIMENTO Nº 399/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CIRO NETO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM RE-
GIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 
LOGO APÓS A APROVAÇÃO DO PRESENTE REQUERIMENTO, 
OS PROJETOS DE LEI Nº 177/2021, 181/2021, 277/2021, 341/2021, 
344/2021, 352/2021 E 354/2021, DE SUA AUTORIA.

13. REQUERIMENTO Nº 400/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE DE-
POIS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSA-
GEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À IGREJA BATISTA 
NACIONAL (IBN), ATRAVÉS DE SEU PASTOR PRESIDENTE 
ARLY ATAIDE LIMA, PELO EXCELENTE TRABALHO DESEN-
VOLVIDO EM BENEFÍCIO DAS FAMÍLIAS MARANHENSES, 
NESTES 42 ANOS DE ATIVIDADES EM NOSSO ESTADO.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

14. REQUERIMENTO Nº 393/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PE-
SAR À FAMÍLIA DO JORNALISTA CUNHA SANTOS, PELO SEU 
FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021.

15. REQUERIMENTOS  Nº S 397, 398 E 401/2021, DE AU-
TORIA DOS DEPUTADOS EDSON ARAÚJO, EDIVALDO HO-
LANDA E OTHELINO NETO, SOLICITANDO DEPOIS DE OUVI-
DA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA 
DO VEREADOR OSMAR FILHO, PELO FALECIMENTO DE SUA 
MÃE, SENHORA MARIA FÉLIX GOMES, OCORRIDO NO DIA 22 
DE OUTUBRO DE 2021.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 27/10/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 512/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTA-
ÇÃO DO OFÍCIO DE INFLUENCIADOR DIGITAL, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 513/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI O DIA DO DIGITAL IN-
FLUENCERS (INFLUENCIADORES DIGITAIS), NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 514/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE DIRETRIZES DO PRO-
GRAMA A VIDA FALA MAIS ALTO, DE PREVENÇÃO E DE COM-
BATE AO SUICÍDIO, A SER IMPLEMENTADO PELO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRA PROVIDENCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 515/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE CRIA O DOSSIÊ MULHER MARA-
NHENSE NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DÁ PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 516/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE RECONHECE O MUNICÍPIO DE SÃO 
DOMINGOS, NO ESTADO DO MARANHÃO, COM A HOMENA-
GEM QUE ESPECIFICA.

PROJETO DE LEI Nº 517/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES PARA A PO-
LÍTICA ESTADUAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂ-

NICA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 518/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE QUE BARES, RESTAU-
RANTES, CASAS NOTURNAS E DE EVENTOS ADOTEM MEDI-
DAS DE AUXÍLIO À MULHER QUE SE SINTA EM SITUAÇÃO 
DE RISCO.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 507/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CONSIDERA DE UTI-
LIDADE PÚBLICA A UNIÃO ESPÍRITA DE UMBANDA DE SÃO 
BENTO-MA.

PROJETO DE LEI Nº 508/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA M. REZENDE, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, A SEMANA ESTADUAL DE COMBA-
TE AO TRÁFICO DE PESSOAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 509/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES, AGRICULTO-
RES E PESCADORES DO ACAMPAMENTO NOVO PINDARÉ.

PROJETO DE LEI Nº 510/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA 
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS DESTI-
NADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DE 
EDUCANDOS COM ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO 
NA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 511/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO DE 
EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, O “DIA ESTADUAL 
DO POETA DE CORDEL”, A SER COMEMORADO NO DIA 22 DE 
MARÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/2021, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO EMPRE-
SÁRIO RAMON ALVES DE SOUSA.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 082/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

ARISTON, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA AD-
MIRAÇÃO A EMPRESA AÇO VERDE BRASIL, IMPORTANTE 
PLANTA INDUSTRIAL INSTALADA NO MUNICÍPIO DE AÇAI-
LÂNDIA - MA. 

MOÇÃO Nº 083/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA MI-
CAL DAMASCENO, DE APLAUSOS AO DR. DAVI RAFAEL SIL-
VA VERAS, DEFENSOR PÚBLICO DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

MOÇÃO Nº 084/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA MI-
CAL DAMASCENO, DE APLAUSOS AO DR. ALBERTO PESSOA 
BASTOS, DEFENSOR PÚBLICO GERAL DA DEFENSORIA PÚ-
BLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.

MOÇÃO Nº 085/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA MI-
CAL DAMASCENO, DE APLAUSOS AO DR. JOSÉ AUGUSTO 
GABINA DE OLIVEIRA, DEFENSOR PÚBLICO.

PROJETO DE LEI Nº 505/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A CASA DOS AÇORES DO MARANHÃO (CAMAR).

PROJETO DE LEI Nº 506/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER DA VILA 
SÃO LUÍS.

ORDINÁRIA – 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
MOÇÃO Nº 081/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

RAFAEL LEITOA, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS AOS 
GESTORES ESCOLARES DA REGIONAL DE TIMON/MA, PELO 
ÓTIMO DESEMPENHO NA AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS 
CENTROS “EDUCA MAIS”.

PROJETO DE LEI Nº 500/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
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TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DAS CONCESSIONÁRIAS OU PERMISSIONÁRIAS DE 
TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL EM DISPONIBILIZAR 
AOS USUÁRIOS O PAGAMENTO DAS PASSAGENS POR INTER-
MÉDIO DE CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO.

PROJETO DE LEI Nº 501/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE VA-
LORIZAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA DO PARTICULAR EM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 502/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA CAPE-
LLOZA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 503/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O CENTRO DE DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS 
HUMANOS DE BOM JESUS DAS SELVAS, COM SEDE NO MUNI-
CÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 504/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA 
AÇAILÂNDIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA, 
ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 27 de outubro de 2021.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Wendell Lages.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Ricardo Rios.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor 
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Hele-
na Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Ma-
cedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evange-
lista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellin-
gton do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, licenciada; Doutora 
Thaíza Hortegal e Edson Araújo. 

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RICARDO RIOS (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 em exercício, Deputado 
Zito Rolim, para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 104 /2021    
      

São Luís, 19 de outubro de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, o Projeto 
de Lei nº 367/2019, que institui o Estatuto da Inclusão Social e Econô-
mica das Pessoas com Deficiência do Estado do Maranhão, e dá outras 
providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 367/2019, que institui o Estatuto 
da Inclusão Social e Econômica das Pessoas com Deficiência do Estado 
do Maranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
367/2019.

RAZÕES DO VETO

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

Inicialmente, cabe registrar que a proposta é meritória, na medida 
em que visa garantir a proteção e integração social das pessoas portado-
ras de deficiência, nos termos do art. 24, XIV, da Constituição Federal. 

Contudo, há de ser negada sanção à parcela de seus dispositivos 
pelas razões a seguir delineadas.

O inciso I do art. 7º do Projeto de Lei nº 367/2019 assim dispõe:

Art. 7º A garantia de prioridade estabelecida nesta Lei compreen-
de, dentre outras medidas: 

I - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer cir-
cunstâncias. 

[grifo nosso]

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no ordena-
mento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do devido 
processo legal (art. 5º, inciso LIV, Constituição Federal), e, em conjunto 
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com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade, consubs-
tancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das 
ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa medida, di-
reito justo e valores afins.

Ao disciplinar que as pessoas com deficiência devem ter, em 
quaisquer circunstâncias, primazia para fins de recebimento de prote-
ção e socorro, o Projeto de Lei nº 367/2019 acaba por estabelecer regra-
mentos excessivos que, à revelia de protocolos médicos, de primeiros 
socorros ou constantes de normas técnicas, podem ocasionar erros de 
atendimento que agravem a saúde das demais pessoas.

Faz-se oportuno registrar que, mesmo a ressalva constante do art. 
68, parágrafo único, da proposta legislativa em comento, não é capaz 
de afastar, por completo, o risco de danos à saúde, uma vez que são 
disciplinadas tão somente, as situações de emergência, não havendo, 
por exemplo, disciplinamento de situações de urgência. 

Nesse contexto, oponho o veto ao inciso I do art. 7º da proposta 
legislativa em comento haja vista a nítida inobservância do princípio da 
proporcionalidade.

O parágrafo único do art. 10 do Projeto de Lei nº 367/2019 
prevê:

Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade competente 
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 
deficiência.

Parágrafo único. Os casos de suspeita ou confirmação de maus 
tratos contra pessoa com deficiências, assim como os de violação dos 
seus direitos fundamentais, serão obrigatoriamente comunicados à 
autoridade policial, ao CEPD/MA- Conselho Estadual dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n.º 8.360/2005 e ao Mi-
nistério Público do Estado.

[grifo nosso]

O referido dispositivo cria o dever noticiar a três órgãos dis-
tintos (Polícia Civil, ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e ao Ministério Público) os casos de suspeita ou confirma-
ção de maus tratos contra pessoa com deficiência. 

A complexidade da obrigação pode desestimular a comunica-
ção às autoridades competentes da ocorrência ou suspeita de ocorrência 
de violência contra as pessoas com deficiência, o que seria contrário ao 
interesse público, sendo essa a razão pela qual oponho veto ao pará-
grafo único do art. 10.

O parágrafo único do art. 21 assim dispõe:
Art. 21.  Os programas e as linhas de pesquisa a serem desen-

volvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e 
de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para 
ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências ou que 
contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento. 

Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de cré-
dito para a indústria que produza componentes e equipamentos de 
ajudas técnicas. 

[grifo nosso]
O referido dispositivo prevê que competirá ao Estado do Mara-

nhão estimular a criação de linhas de crédito para a indústria que pro-
duza componentes e equipamentos que com funcionem como ajudas 
técnicas para as pessoas com deficiência. 

A despeito da intenção do legislador, faz-se necessário pontuar 
que o constituinte originário atribuiu à União competência priva-
tiva para disciplinar a política de crédito em todas as suas modali-
dades, regulamentando tanto a fixação de limites, prazos e condições, 
quanto as operações de empréstimo efetuadas (art. 22, VII, da Consti-
tuição Federal). 

Os empréstimos e financiamentos integram o rol de operações 
essenciais ativas das instituições financeiras, vez que, por meio desses 
institutos, o banco distribui e emprega recursos financeiros em favor do 
consumidor, tornando-se credor de seu cliente.

No exercício da competência legislativa insculpida no art. 22, 
inciso VII, da Constituição Federal, a União editou a Lei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, recepcionada pela Constituição da República 
de 1988, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Ban-
cárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras 
providências.

Nos termos do art. 4º, incisos VI e XVII, da Lei Federal nº 
4.595/1964, compete ao Conselho Monetário Nacional, disciplinar 
o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em 
todas as suas formas, bem como regulamentar, fixando limites, prazos 
e outras condições, as operações de empréstimo, efetuadas com quais-
quer instituições financeiras.

A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições fi-
nanceiras exige a coordenação centralizada das políticas de crédito 
e de regulação das operações de financiamento, o que impede o esta-
belecimento de regras específicas para determinada porção do território 
nacional.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Fe-
deral:

AÇÃO DIRETA. LEI DISTRITAL Nº 919/1995, QUE DISPÕE 
SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. VIOLAÇÃO AO ART. 22, VII, DA CONSTITUIÇÃO.  1. 
A Lei distrital nº 919/1995 tratou de operação de crédito de institui-
ção financeira pública, matéria de competência privativa da União, 
nos termos dos arts. 21, VIII, e 22, VII, da Constituição. 2. A relevância 
das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, sejam 
públicas ou privadas, demanda a existência de um coordenação 
centralizada das políticas de crédito e de regulação das operações 
de financiamento, impedindo os Estados de legislarem livremente 
acerca das modalidades de crédito praticadas pelos seus bancos pú-
blicos. 3. Ação direta procedente.

(STF, ADI 1357, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018  
DIVULG 29-01-2016  PUBLIC 01-02-2016, grifo nosso)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. LEI 3.591/2005 DO DISTRITO FEDERAL. FORMA DE CÁL-
CULO E ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE FINAN-
CIAMENTO IMOBILIÁRIO PELOS PLANOS DE QUIVALÊNCIA 
SALARIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO 
SFH. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR 
SOBRE POLÍTICA DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE NORMA FE-
DERAL SOBRE A MATÉRIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A política creditícia no âmbito do Sistema Financeiro de Ha-
bitação 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 con-
tratos de financiamento firmados no âmbito do SFH vinculados ao Pla-
no de Equivalência Salarial, e n.º 8.692, de 28 de julho de 1993, a qual 
define planos de reajustamento dos encargos mensais e dos saldos deve-
dores nos contratos de financiamentos habitacionais no âmbito do SFH. 

 2. É competência privativa da União legislar sobre política de 
crédito (art. 22, VII, CF). Inconstitucionalidade formal de legisla-
ção estadual ou distrital que trata da matéria. Precedentes. 

3. Pedido na Ação direta de inconstitucionalidade julgado pro-
cedente.

(STF, ADI 3532, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Ple-
no, julgado em 29/11/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-282  DI-
VULG 17-12-2019  PUBLIC 18-12-2019)

COMPETÊNCIA NORMATIVA – COMERCIALIZAÇÃO DE 
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – DISCIPLINA. A teor do dispos-
to no artigo 22 da Constituição Federal, compete exclusivamente à 
União legislar sobre Direito Civil, Direito Comercial, política de cré-
dito, câmbio, seguros e transferências de valores, sistema de poupança, 
captação e garantia da poupança popular.

(STF, ADI 2905, Relator(a): EROS GRAU, Relator(a) p/ Acór-
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dão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019  DIVULG 01-02-2018  PUBLIC 
02-02-2018, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, por versar sobre matéria cuja competência 
legislativa é privativa da União, forçoso reconhecer que o parágrafo 
único do art. 21 da proposta legislativa em comento padece de vício 
de inconstitucionalidade formal, sendo essa razão pela qual oponho-lhe 
veto.

Pelas mesmas razões, também oponho veto ao parágrafo úni-
co do art. 133 e aos arts. 138 (caput e §§ 1º e 2º), 139 e 140 da pro-
posta legislativa em comento.

O art. 26 possui a seguinte redação:

Art. 26. As habitações de interesse social ofertadas pelo Es-
tado do Maranhão deverão respeitar os padrões do Desenho Uni-
versal, possibilitando o pleno uso por parte de pessoas com e sem 
deficiência. 

§ 1º No caso de edificações multifamiliares, a execução das uni-
dades habitacionais deverão respeitar os requisitos de acessibilidade no 
piso térreo, garantida a acessibilidade ou a possibilidade de adaptação 
dos demais pisos;

§ 2º As partes de uso comum das edificações multifamiliares de-
verão garantir acessibilidade plena, nos termos da legislação vigente; 

§ 3° Para os fins do disposto no parágrafo anterior, deve ser ob-
servado o conceito de pessoa com deficiência contido na Convenção 
Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Na-
ções Unidas - ONU, disposto o artigo 2º da Lei nº 13.146/2015, além 
do disposto no artigo 4° do Decreto Federal nº 3.298/99, com as modifi-
cações introduzidas pelo art. 5º, parágrafo lº, inciso I, alíneas “a” a “e”, 
do Decreto Federal nº 5.296/2004. 

§ 4° A entrega do imóvel objeto da inscrição dar-se-á com a 
garantia de preferência aos inscritos na forma do §1º deste artigo, a fim 
de que façam a escolha da unidade que melhor se preste a sua moradia, 
em cada lote ofertado, respeitada, dentre os inscritos como pessoa com 
deficiência, a ordem estabelecida quando da inscrição geral.

[grifo nosso]
De acordo com o dispositivo supramencionado, todas as habita-

ções de interesse social ofertadas pelo Estado do Maranhão deverão 
respeitar os padrões do desenho universal, possibilitando o pleno uso 
por parte de pessoas com e sem deficiência. 

Ocorre que a Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, ins-
titui a reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habi-
tacionais para pessoa com deficiência. A despeito de a referida norma 
dispor sobre percentual mínimo, a ampla redação constante do caput 
do art. 26 do projeto de lei comento pode restringir a definição, pela 
Administração Pública, de critérios e estratégias para execução de 
seus programas habitacionais.

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 a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados 
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te 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 ou legislativa do Poder Executivo e, por-
tanto, insuscetíveis de “expropriação” por parte do Parlamento.

Desse modo, por substituir o Poder Executivo no estabelecimento 
de critérios e estratégias para execução de seus programas habitacionais 
oponho veto ao caput do art. 26 do Projeto de Lei nº 367/2019 haja 
vista o vício de inconstitucionalidade material pelo descumprimento do 
Princípio da Reserva de Administração.

O art. 36 do Projeto de Lei n.º 367/2019 assim dispõe:  

Art. 36. Língua Brasileira de Sinais - Libras, o Sistema Braille, 
e outros mecanismos de ensino da modalidade educação especial, de-
verão ser inseridos como disciplinas curriculares obrigatórias nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, 
em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia de insti-
tuições de ensino do Estado do Maranhão, conforme as diretrizes do 
Ministério de Educação.

Parágrafo único. Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes 
áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal 
superior, o curso de Pedagogia e o curso de Pós-Graduação em Edu-
cação Especial são considerados cursos de formação de professores e 
profissionais da educação para o exercício do magistério. 

O referido dispositivo objetiva incluir a Língua Brasileira de Si-
nais - Libras, o Sistema Braille e “outros mecanismos de ensino da mo-
dalidade educação especial” como disciplinas curriculares obrigatórias 
nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério.

Não obstante a intenção do legislador, nos termos do art. 22, 
XXIV, da Constituição Federal, compete privativamente à União es-
tabelecer as diretrizes e bases da educação nacional.  

Nestes termos, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de-
termina que a União incumbir-se-á de baixar normas gerais sobre 
cursos de graduação e pós-graduação, cabendo autorizar, reconhecer, 
credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das ins-
tituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema 
de ensino (art. 9º, incisos VII e IX, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional).

Desse modo, forçoso reconhecer que o Estado do Maranhão não 
tem competência para disciplinar a inclusão de disciplina obrigatória 
a ser ofertada em cursos de graduação que tenha por objetivo formar 
professores para o exercício do magistério. Haja vista a competência 
legislativa privativa União, oponho veto ao caput do art. 36 do Projeto 
de Lei nº 367/2019. 

Pelas mesmas razões, há de ser negada sanção ao parágrafo 
único do art. 36 vez que a definição dos critérios a ser observados para 
fins de enquadramento como “profissional da educação” e exercício do 
magistério também devem constar de norma editada pela União.

O parágrafo único do art. 44 assim dispõe:
Art. 44. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de 

inscrever-se em concurso público, processos seletivos ou quaisquer ou-
tros procedimentos de recrutamento de mão de obra na esfera estadual, 
em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento 
de cargo ou emprego público. 

Parágrafo único. É assegurada a gratuidade de inscrição em 
concurso público à pessoa com deficiência, atendidos os requisitos 
dispostos no §1º do artigo 68 da Lei 13.146/2015.

[grifo nosso]
O dispositivo, além de fazer remissão a dispositivo sem perti-

nência temática (art. 68, §1º, da Lei nº 13.146/2015), interfere, relati-
vamente aos certames para provimento de cargos no Poder Executivo, 
em matéria reservada à Administração Publica Estadual, sendo essas 
as razões pelas quais oponho veto ao parágrafo único do art. 44 da 
proposta legislativa em comento.

O art. 49 possui a seguinte redação:
Art. 49. A publicação do resultado final do concurso será feita 

em duas listas, contendo a primeira (lista geral) a pontuação de todos 
os candidatos, inclusive daqueles com deficiência, e a segunda (lista 
especial) somente a pontuação destes últimos. 

§ 1º A nomeação dos candidatos com deficiência aprovados far-
se-á concomitantemente com as dos demais candidatos aprovados, 
observando que, obrigatoriamente, o primeiro colocado da lista especial 
será nomeado para ocupar a segunda vaga a ser preenchida no cargo, e 
as demais cumprindo a alternância entre as duas listas de classificação 
a que se refere o caput deste artigo, e a proporcionalidade entre candi-
datos com e sem deficiência, de forma que seja atendido o percentual 
estabelecido no edital.
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 § 2º A nomeação para ocupar a segunda vaga do cargo oferta-

do será feita, exclusivamente, na pessoa de candidato com deficiência, 
salvo se esgotada a nomeação de todos os candidatos classificados na 
lista especial.

 § 3º Sempre que a vaga destinada a candidato com deficiência 
não for preenchida por candidato da lista especial, deverá ser feita a no-
meação do candidato imediatamente posterior àquele que não assumiu 
com classificação naquela mesma lista especial. 

§ 4° No prazo de vigência do concurso público, os cargos 
ocupados por pessoa com deficiência que vierem a vagar deverão ser 
preenchidos por candidatos da lista especial a fim de que seja mantida a 
reserva real do percentual estabelecido no edital. 

O referido dispositivo objetiva disciplinar a condução de concur-
sos públicos realizados no Estado do Maranhão, incluindo os conduzi-
dos pelo Poder Executivo. 

Não obstante a intenção do legislador, há de se destacar que, de 
acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as regras 
para o provimento e a investidura de cargos públicos são de compe-
tência do Chefe do Poder Executivo. 

Assim, lei de iniciativa parlamentar não pode substituir a 
Administração Pública e disciplinar pormenores relativos aos con-
cursos públicos do Poder Executivo, estabelecendo, inclusive, o pro-
vimento de vagas e a forma de divulgação dos resultados.

Ante a inconstitucionalidade e a infringência ao princípio da Re-
serva da Administração, oponho veto ao art. 49 (caput e §§ 1º a 4º) do 
Projeto de Lei nº 367/2019.

O § 2º do art. 50 possui a seguinte redação:
Art. 50. O órgão responsável pela realização do concurso terá a 

assistência de equipe multiprofissional composta de 03 (três) profissio-
nais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo 
01 (um) deles médico e 02 (dois) profissionais integrantes da carreira 
almejada pelo candidato. 

[...]
§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as 

atribuições do cargo e a deficiência do candidato, tão somente, durante 
o estágio probatório, sendo vedada qualquer hipótese de aferição da 
compatibilidade no decorrer do concurso público.

[grifo nosso]
A proposta constante do referido dispositivo subverte a lógica dos 

certames para provimento de cargos públicos. O estágio probatório, 
embora seja anterior à aquisição da estabilidade, é fase exclusiva 
de quem já foi aprovado, nomeado e tomou posse no cargo público. 

A atuação da equipe multidisciplinar, na forma proposta no 
caput do art. 50 do Projeto de Lei nº 367/2019, se destina à avaliação 
de candidatos de concursos públicos. Transferir tal avaliação para 
a fase do estágio probatório subverteria toda a lógica que antecede o 
provimento dos cargos públicos, sendo, portanto, contrária ao interesse 
público a sanção de dispositivo neste sentido. Por essa razão, oponho 
veto ao § 2º do art. 50 do Projeto de Lei nº 367/2019.

O art. 55, inciso I, “a” fixa:
Art. 55.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Es-

tadual Direta e Indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo 
turismo, pelo lazer e pela comunicação social, dispensarão tratamento 
prioritário e adequado aos assuntos objeto desta Seção, com vista a via-
bilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

I - Promover o acesso da pessoa com deficiência aos meios de 
comunicação social, garantindo: 

a) O acesso às informações através das legendas e interpre-
tações em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS;

[...]
[grifo nosso]
O referido dispositivo atribui aos órgãos e as entidades da Admi-

nistração Pública Estadual responsáveis pela cultura, desporto, turismo, 
lazer e pela comunicação social a responsabilidade pela garantia do 
acesso da pessoa com deficiência aos meios de comunicação social 
em geral, devendo garantir, para tanto, o acesso às informações através 
das legendas e interpretações em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.

Faz-se oportuno registrar que os meios de comunicação social 
são de espécies variadas, abrangendo livros, jornais, revistas, rádio, 
cinema, televisão, gravações (discos de vinil, fitas cassete, VHSs, car-
tuchos, CDs, DVDs, blu-rays, cartões de memória etc.) internet, dentre 
outros. Parte desses meios são de regulamentação federal, nos moldes 
do art. 21, XI, da Constituição Federal.

Embora se reconheça a relevância do uso de legendas e da LI-
BRAS para garantia da acessibilidade, a imposição para que os meios 
de comunicação social em geral, a exemplo de rádio, TV e internet, fa-
çam o uso de tais estratégias dependem de previsão em lei editada pela 
União, no exercício da competência prevista no art. 21, XI, da Consti-
tuição Federal. 

Assim, ante a inconstitucionalidade formal, oponho veto à 
alínea “a’ do inciso I do art. 55 do Projeto de Lei nº 367/2019.

O art. 66, § 1º, inciso X, estabelece:
Art. 66.  Para os fins deste estatuto, considera-se acessibilidade 

como sendo a condição para utilização, com segurança e autonomia, 
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações de uso público, coletivo e uso privado, dos serviços de 
transportes e dos dispositivos, dos sistemas e dos meios de comunicação 
e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

§ 1º A acessibilidade para as pessoas com deficiência será ga-
rantida mediante a formulação e implementação de ações de aces-
sibilidade que visem a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias 
e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de 
edifícios e nos meios de transporte e de comunicação, tais como:

[...]
X - concepção, organização, implantação e adequação dos veícu-

los e da infraestrutura de todos os sistemas de transporte coletivo 
terrestre, aquaviário e aéreo, público ou privado, aos requisitos de 
acessibilidade estabelecidos na legislação e nas demais normas de aces-
sibilidade em vigor;

O dispositivo supramencionado disciplina a formulação e imple-
mentação de ações de acessibilidade em vários sistemas de transporte 
(terrestre, aquaviário e aéreo). Ocorre, por determinação constitucional, 
o serviço de transporte é prestado mediante repartição de competên-
cias entre os entes federados, sendo de responsabilidade dos estados-
-membros tão somente o transporte coletivo intermunicipal (terres-
tre e aquaviário).

Assim, incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro o 
disciplinamento, em lei estadual, de serviço de transporte prestado 
por outros entes políticos, a exemplo do serviço prestado por muni-
cípio (art. 30, incisos I e V, da Constituição Federal) ou a prestação de 
serviços que sejam se responsabilidade da União, a exemplo do trans-
porte aéreo. 

Registre-se, ainda, que nos termos do art. 22, incisos IX e XI, da 
Constituição Federal, compete privativamente à União estabelecer as 
diretrizes da política nacional de transportes e legislar sobre a trânsito 
e transporte.

Por tais razões, oponho veto ao inciso X do §1º do art. 66 do 
Projeto de Lei nº 367/2019. 

O inciso VI do art. 68 assim estabelece:
Art. 68. O atendimento prioritário, nos moldes do art. 7º deste 

Estatuto, compreende tratamento diferenciado e adequado, que pres-
supõe:

[...]
VI - a existência de pelo menos um telefone de atendimento 

adaptado para comunicação com e por pessoas com deficiência audi-
tiva pelos órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fun-
dacional, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições 
financeiras, bem como nas demais edificações de uso público e de 
uso coletivo, mesmo que de propriedade privada.

[grifo nosso]
Tal dispositivo determina que deve existir pelo menos um tele-

fone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas 
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com deficiência auditiva. A disponibilização de tal aparelho deve ser 
feito, dentre outros destinatários, pelo Poder Executivo, por instituições 
financeiras e por “demais instituições de uso público e coletivo, mesmo 
que de propriedade privada”. 

A amplitude redacional do inciso VI do art. 68 da proposta legis-
lativa em apreço pode implicar incongruências jurídicas, na medida em 
que pode ter como destinatários edificações vinculadas a outros entes 
federados que estejam localizadas no Estado do Maranhão, o que pode 
ferir a autonomia de cada ente político. 

Ademais, cumpre destacar que o sistema orçamentário brasileiro 
é regido pelo princípio da legalidade, a partir do qual se pode qualifi-
car a despesa pública como “todo dispêndio previsto no orçamento”. 
Assim, qualquer despesa somente pode ser criada acaso seja indicada a 
respectiva fonte de custeio e seja possível aferir seu respectivo impacto 
orçamentário e financeiro.

Por tais circunstâncias, oponho veto ao inciso VI do art. 68.
Os arts. 70 e 81 (inciso II), estabeleceram que o descumprimento 

das disposições do Estatuto da Inclusão Social e Econômica das Pessoas 
com Deficiência do Estado do Maranhão ensejaria a aplicação de multa, 
que será fixada com base em Unidade Fiscal de Referência (UFIR).

Ocorre que a proposta legislativa não disciplinou a Unidade 
Fiscal de Referência, nem estabeleceu qualquer parâmetro para a 
instituição da UFIR para fins de aplicação do Estatuto da Inclusão So-
cial e Econômica das Pessoas com Deficiência do Estado do Maranhão. 

Esta lacuna, além de inviabilizar a aplicação dos dispositivos, 
contribui para a insegurança jurídica, subprincípio do Estado de Direi-
to. Dentre os princípios materiais concretizadores do princípio geral de 
segurança, destaca-se o Princípio da Precisão ou Determinabilidade 
das Leis, o qual exige a clareza das normas legais e densidade su-
ficiente na regulamentação legal. Assim, para atender ao princípio da 
segurança jurídica, uma norma deve versar sobre matéria determinada 
(densa) e de forma coerente.

Nesse contexto, não resta alternativa senão opor veto ao art. 70 
(caput e §§ 1º e 2º) e aos incisos II e III e § 2º do art. 81 da proposta 
legislativa em comento. Por decorrência lógica, os fundamentos de 
veto a tais dispositivos são extensíveis ao veto ao art. 83 (caput e §§ 
1º e 2º), ao inciso II e ao parágrafo único do art. 89, ao art. 91 (caput 
e §§ 1º e 2º), ao inciso II e ao parágrafo único do art. 110, ao inciso II 
e ao parágrafo único do art. 116 e ao §§ 1º e 2º do art. 132.

O art. 73 do Projeto de Lei nº 367/2019 prevê:
Art. 73.  Os parques de diversões, públicos e privados, devem 

adaptar, no mínimo, 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e de seus 
equipamentos e identificá-los para possibilitar sua utilização por pes-
soas com deficiência, tanto quanto tecnicamente possível. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será exigido da pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida requisitos de segurança 
não impostos às demais pessoas ditas normais, sob pena de incorrer a 
administração do parque em conduta preconceituosa e cassação do 
alvará ou autorização de funcionamento concedido pelo município. 

[grifo nosso]
O parágrafo único do referido dispositivo determina que não po-

derá exigido da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a 
utilização de quaisquer requisitos de segurança que não sejam impostos 
às demais pessoas, sob pena de incorrer a administração do parque em 
conduta preconceituosa e cassação do alvará ou autorização de funcio-
namento concedido pelo município. 

O alvará é instrumento formal expedido pela Administração que, 
através dele, expressa aquiescência no sentido de ser desenvolvida certa 
atividade pelo particular. Seu conteúdo é o consentimento dado pelo 
Estado, na forma de licença ou autorização.  

Faz-se oportuno registrar que, relativamente aos Alvarás de Fun-
cionamento, estes materializam o reconhecimento, por parte da Ad-
ministração Pública Municipal, de que a pessoa natural ou jurídica 
cumpre os requisitos legais para exercer determinada atividade eco-
nômica no território municipal. 

A emissão deste tipo de alvará pelas municipalidades decorre 
do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, que atribuiu aos muni-

cípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local.
O parágrafo único do art. 73 do Projeto de Lei nº 367/2019, 

ao dispor que a exigência, pelos parques de diversões, de utilização 
de requisitos adicionais de segurança pelas pessoas com deficiência 
poderá implica a cassação do alvará ou autorização de funciona-
mento, acabar por interferir em matéria reservada aos municípios.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Fe-
deral:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E URBA-
NÍSTICO. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DIS-
TRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDA 44/2000 À CONS-
TITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPENSA DE 
EXIGÊNCIA DE ALVARÁ OU LICENCIAMENTO PARA O 
FUNCIONAMENTOS DE TEMPLOS RELIGIOSOS. PROIBI-
ÇÃO DE LIMITAÇÕES DE CARÁTER GEOGRÁFICO À INS-
TALAÇÃO DE TEMPLOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE 
PARA LEGISLAR SOBRE POLÍTICA URBANA, ORDENAMENTO 
E OCUPAÇÃO DO SOLO. LEI FEDERAL 10.257/2001 E DIRE-
TRIZES GERAIS DA POLÍTICA URBANA. ATRIBUIÇÃO DOS 
PODERES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUTONOMIA MUNICI-
PAL. PODER DE POLÍCIA E RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. 
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. As regras de distribuição 
de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram 
a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. 
Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 
1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presen-
ça do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, 
diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Es-
tados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas op-
ções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente 
na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização 
nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. 
A Constituição, em matéria de Direito Urbanístico, embora prevista a 
competência material da União para a edição de diretrizes para o de-
senvolvimento urbano (art. 21, XX, da CF) e regras gerais sobre direito 
urbanístico (art. 24, I, c/c § 1º, da CF), conferiu protagonismo aos Mu-
nicípios na concepção e execução dessas políticas públicas (art. 30, I e 
VIII, c/c art. 182, da CF), como previsto na Lei Federal 10.257/2001, 
ao atribuir aos Poderes Públicos municipais a edição dos planos dire-
tores, como instrumentos de política urbana. 4. A norma impugnada, 
constante da Constituição Estadual, pretendeu restringir o alcance 
de instrumentos de ordenamento urbano a cargo dos Municípios, 
desequilibrando a divisão de competências estabelecida no texto 
constitucional em prejuízo da autonomia municipal e em contra-
riedade ao regramento geral editado pela União 5. O verificação de 
requisitos para a concessão de alvarás e licenciamentos insere-se 
no Poder de Polícia, cujo exercício é atividade administrativa de 
competência do Poder Executivo e, portanto, submetida à reserva 
de administração (art. 2º, c/c art. 61, § 1º, II, e art. 84, II e VI, “a”, 
da CF). 6. Ação Direta julgada procedente.

(STF, ADI 5696, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tri-
bunal Pleno, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-245  DIVULG 08-11-2019  PUBLIC 11-11-2019, grifo nosso)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATI-
VO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 
MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO AEROPORTUÁ-
RIO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 1. O 
entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 
compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
tal como o uso e a ocupação do solo em seu território. Preceden-
tes. 2. O acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade da norma 
municipal que, no interesse local, exige alvará de localização e fun-
cionamento de aeroporto. Para dissentir do entendimento acerca dos 
limites da legislação municipal, quanto à adstrição ao interesse local na 
hipótese, seria necessária a análise do material fático e probatório dos 
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autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedi-
mento inviável nesse momento processual. Incidência das Súmulas 279 
e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado 
em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os 
limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a 
que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, 
§ 4º, do CPC/2015. 

(STF, RE 1044864 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, 
Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNI-
CO DJe-102  DIVULG 15-05-2019  PUBLIC 16-05-2019, grifo nosso)

As regras para concessão de alvarás de funcionamento devem ser 
previstas por cada município, que devem considerar aquilo que melhor 
atende ao interesse local. 

A previsão, em lei estadual, das circunstâncias em que os alvarás 
de funcionamento podem ser cassados acaba por interferir em assun-
tos de interesse local e no exercício do poder de polícia atribuído 
aos municípios. 

Desse modo, considerando que o legislador infraconstitucional 
não pode interferir na construção do constituinte, de modo a alterar as 
regras de repartição de competências, oponho veto ao parágrafo único 
do art. 73 do Projeto de Lei nº 367/2019 por padecer de vício de in-
constitucionalidade formal.

Ademais, cabe reiterar o princípio da proporcionalidade, sendo 
desarrazoado penalizar um empreendimento que exigiu a utilização de 
medida que visa conferir proteção especial à pessoa com deficiência 
ou mobilidade reduzida, ainda que, para tanto, precise se utilizar de 
estratégia diferenciada.

Pelas mesmas razões (interferência no exercício do poder de po-
lícia das municipalidades), oponho veto ao inciso IV do art. 81, ao 
inciso III do caput do art. 89, ao inciso III do caput do art. 110 e ao 
inciso III do art. 116.

O art. 77 fixa:
Art. 77.  Os estacionamentos, públicos e privados, e os for-

necedores de serviços de manobra e guarda de veículos em geral estão 
obrigados a conceder aos veículos automotores utilizados por pes-
soas com deficiência, período mínimo de gratuidade do pagamento 
de tarifa equivalente ao dobro daquele concedido aos demais veí-
culos.

§ 1º Os estabelecimentos que não dispuserem de período mí-
nimo de gratuidade do pagamento de tarifa deverão conceder 30 
(trinta) minutos aos veículos automotores de que trata o caput deste 
artigo.

 § 2º O detalhamento técnico do disposto no caput deste artigo é 
definido em regulamento, nos termos da Lei Federal nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2010. 

[grifo nosso]
De acordo com a proposta legislativa, os estacionamentos e os 

fornecedores de serviços de manobra e guarda de veículos em geral de-
vem garantir às pessoas com deficiência gratuidade do pagamento de 
tarifa equivalente ao dobro daquele concedido aos demais veículos. 
Sendo estabelecido, ainda, que acaso os estabelecimentos não dispo-
nham de período mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa, 
deve ser concedido 30 (trinta) minutos de tolerância às pessoas com 
deficiência. 

Ocorre que a regulamentação dos estacionamentos privados é 
de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da 
Constituição Federal.

 Sobre o tema, a Corte Suprema já se pronunciou em diversas 
ocasiões:

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE – LEI ESTADUAL QUE INSTITUI O BENEFÍCIO DA 
GRATUIDADE EM ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRI-
VADOS – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIO-
NAL QUE ATRIBUI À UNIÃO FEDERAL, COM ABSOLUTA 
PRIVATIVIDADE, COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE 
O TEMA (CF, ART. 22, I) – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊN-

CIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NO TEMA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRI-
BUNAL FEDERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL 
DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL 
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS – AÇÃO DIRETA 
JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA DECLARAR A 
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE 
TEXTO, EM ORDEM A AFASTAR A INCIDÊNCIA DAS NORMAS 
IMPUGNADAS APENAS EM RELAÇÃO AOS ESTACIONAMEN-
TOS PARTICULARES.

(STF, ADI 5842, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Ple-
no, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260  DI-
VULG 28-10-2020  PUBLIC 29-10-2020, grifo nosso)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI 15.223/2005, DO ESTA-
DO DE GOIÁS. CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
EM ESTACIONAMENTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. PRE-
LIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPOSITURA DA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - CONFE-
NEN. AÇÃO PROCEDENTE. I. - PRELIMINAR DE ILEGITIMI-
DADE ATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
CONHECIDA POR MAIORIA. I.1. - A prestação de serviço de esta-
cionamento não é a atividade principal dos estabelecimentos de ensino 
representados pela entidade autora, mas assume relevo para efeito de 
demonstração de interesse para a propositura da ação direta (preceden-
te: ADI 2.448, rel. min. Sydney Sanches, pleno, 23.04.2003). I.2. - O 
ato normativo atacado prevê a isenção de pagamento por serviço de 
estacionamento não apenas em estabelecimentos de ensino, mas tam-
bém em outros estabelecimentos não representados pela entidade auto-
ra. Tratando-se de alegação de inconstitucionalidade formal da norma 
atacada, torna-se inviável a cisão da ação para dela conhecer apenas 
em relação aos dispositivos que guardem pertinência temática com 
os estabelecimentos de ensino. II. - INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. Ação direta 
julgada procedente. Precedentes.

(STF, ADI 3710, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal 
Pleno, julgado em 09/02/2007, DJe-004  DIVULG 26-04-2007  PU-
BLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00057 EMENT VOL-02273-01 
PP-00106, grifo nosso)

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – DIREITO CIVIL 
– ESTACIONAMENTO – SHOPPING CENTER – HIPERMER-
CADOS – GRATUIDADE – LEI Nº 4.541/2005, DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – PRECEDENTES. Invade competência legislativa 
da União, prevista no artigo 22, inciso I, da Carta da República, norma 
estadual que veda a cobrança por serviço de estacionamento em locais 
privados. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.472/
DF, relator ministro Ilmar Galvão, nº 2.448/DF, relator ministro Sydney 
Sanches, e nº 1.623/RJ, relator ministro Joaquim Barbosa.

(STF, AI 730856 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, julgado em 13/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110  
DIVULG 06-06-2014  PUBLIC 09-06-2014, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, oponho veto ao art. 77, caput e §§ 1º e 
2º, do Projeto de Lei nº 367/2019, haja vista o vício de inconstitucio-
nalidade formal.

O art. 109 da proposta legislativa assim estabelece:
Art. 109.  Os hotéis, motéis e locais de uso coletivo similares 

estabelecidos no Estado do Maranhão ficam obrigados a adaptar suas 
instalações a fim de garantir acessibilidade às pessoas com deficiência 
nos locais· de uso comum dos empreendimentos, tomando plenamente 
acessíveis o equivalente a 2% (dois por cento) de seus apartamen-
tos, garantida, no mínimo 01 (uma), unidade adaptada. 

Parágrafo único. As adaptações de que trata o caput serão defini-
das em conformidade com o disposto nas normas técnicas de acessibi-
lidade em vigor. 
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[grifo nosso]
Na forma proposta, os estabelecimentos especificados (hotéis, 

motéis e locais de uso coletivo similares) deverão adaptar suas ins-
talações a fim de garantir acessibilidade às pessoas com deficiência 
nos locais de uso comum dos empreendimentos em 2% (dois por cen-
to) de seus apartamentos, sendo garantida, no mínimo, uma unidade 
adaptada. 

O referido dispositivo está incompatível com o Estatuto da Pes-
soa com Deficiência, na medida em que, nos termos do art. 45, § 1º, da 
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, os hotéis, pousadas e similares já 
existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por cento) de 
seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade 
acessível. 

Assim, por impor disponibilização de dormitórios acessíveis em 
quantidade inferior ao exigido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia, oponho veto ao art. 109 (caput e parágrafo único) do Projeto de 
Lei nº 367/2019 visto que não é compatível com o interesse público 
a sanção de norma que restrinja direito nacionalmente reconhecido 
às pessoas com deficiência.

O art. 123 da proposta legislativa assim estabelece:
Art. 123. Os ônibus das linhas metropolitanas e intermunicipais 

de transporte coletivo do Estado ficam autorizados a parar fora dos 
pontos obrigatórios de parada, para embarque e desembarque de 
passageiros com deficiência, podendo este indicar o melhor local 
para desembarque, desde que o itinerário original da linha seja res-
peitado.

[grifo nosso]
Tal dispositivo, na aparente intenção de assegurar mais comodi-

dade à pessoa com deficiência, autoriza os ônibus das linhas metropo-
litanas e intermunicipais de transporte coletivo do Estado a parar fora 
dos pontos obrigatórios de parada, para embarque e desembarque de 
passageiros com deficiência. O referido artigo estabelece, ainda, que o 
passageiro poderá indicar o melhor local para desembarque, desde 
que o itinerário original da linha seja respeitado. 

Ocorre que, nos termos do art. 22, inciso XI, da Constituição 
Federal, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e 
transporte, tendo sido editada, no exercício de tal competência, a Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro.

Desse modo, não cabe à lei estadual disciplinar parada, embarque 
e desembarque, vez que tais situações dependem de normatização na-
cional. Desse modo, ante o vício de inconstitucionalidade formal, opo-
nho veto ao art. 123 do Projeto de Lei nº 367/2019.

Registre-se, ainda, que, de acordo com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (art. 9º, inciso IV, e art. 48, § 2º), o embarque e o desem-
barque das pessoas com deficiência devem levar em consideração 
normas técnicas e não o desejo do passageiro.

O art. 128 assim prevê:
Art. 128.  As mensagens publicitárias de atos, programas, servi-

ços e campanhas da Administração Direta, Indireta e Fundacional do 
Estado do Maranhão, veiculadas na mídia televisiva e nos portais de 
internet, terão tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais 
- LIBRAS, e serão apresentadas em legendas com o objetivo de tor-
narem-se acessíveis as pessoas com deficiência auditiva, descrição e 
narração em voz de cenas e imagens (áudio descrição) para pessoas 
com deficiência visual. 

[grifo nosso]
Na forma proposta, o dispositivo parece impor a utilização si-

multânea de todas as estratégias descritas (LIBRAS, legenda e áudio 
descrição). A confusa redação pode comprometer a execução da norma, 
contribuindo para a insegurança jurídica. Desse modo, oponho veto ao 
art. 128.

O art. 131 possui a seguinte redação:
Art. 131. As empresas de energia elétrica, água e esgoto, te-

lefonia fixa e telefonia celular no Estado do Maranhão deverão, no 
modo que estabelece o presente diploma legal, fornecer nas faturas e 

documentos de cobrança informações básicas no sistema Braille ou em 
fonte ampliada. 

§1º A impressão em Braille ou em fonte ampliada será, obri-
gatoriamente, na parte superior do documento; 

§2º As empresas concessionárias poderão optar pela impressão 
em Braille em todos os documentos ou realizar o cadastramento das 
pessoas com deficiência visual interessadas; 

§3° Caso a empresa opte pelo cadastramento das pessoas com 
deficiência visual, deverá promover ampla publicidade da forma como 
será efetuado esse cadastramento;

§4º A impressão em Braille ou em fonte ampliada deverá con-
ter, no mínimo, as seguintes informações: data de vencimento; valor 
da fatura, valor dos juros, multa por atraso; nome da empresa, nome do 
usuário e endereço para fins de confirmação.

§5º Em caso de reaviso de vencimento a palavra REAVISO 
também será impressa em Braille ou em fonte ampliada.

[grifo nosso]
O dispositivo acima colacionado objetiva disciplinar as faturas 

e documentos de cobrança destinados às pessoas com deficiência re-
lativos aos serviços de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e 
telefonia celular. Nenhum desses serviços, contudo, são de titularidade 
dos Estados-Membros, o que inviabiliza a regulamentação da maté-
ria por norma estadual.

Em razão da repartição de competências constante do art. 21, XI 
e XII, “b”, do art. 22, IV, e do art. 30, incisos I e V, da Constituição 
Federal, oponho veto ao art. 131 (caput e §§ 1º a 5º) do Projeto de 
Lei nº 367/2019. Pelas mesmas razões, oponho veto ao caput do art. 
132 da propositura.

O art. 148 assim disciplina:
Art. 148.  A notificação compulsória será encaminhada por 

intermédio dos responsáveis pelas unidades das políticas públicas seto-
riais aos Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência, ao Minis-
tério da Saúde, aos Conselhos Tutelares, quando se tratar de criança e 
adolescente, e ao Ministério Público, quando se tratar de pessoa com 
deficiência adulta. 

[grifo nosso]
A despeito de a notificação compulsória para os casos de maus 

tratos praticados contra pessoa com deficiência já encontrar regula-
mentação no art. 26 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a proposta 
legislativa em comento objetiva disciplinar o encaminhamento das no-
tificações, em nítida interferência à própria gestão do sistema público 
de saúde.

Acerca da impossibilidade de norma de inciativa do Poder Legis-
lativo dispor sobre gestão de políticas e serviços públicos, os seguintes 
julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 16.768/2018 DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. 
LEI QUE DETERMINA A RETIRADA DAS CANCELAS DE TO-
DAS AS PRAÇAS DE PEDÁGIO ADAPTADAS AO SISTEMA DE 
PEDÁGIO AUTOMÁTICO, EM TODAS AS RODOVIAS DO ESTA-
DO. GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA DE RE-
SERVA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO 
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF, ARE 1245566 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Tur-
ma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DI-
VULG 13-03-2020 PUBLIC 16-03-2020, grifo nosso)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO 
- DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALE-
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CENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE 
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSIS-
TÊNCIA 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 Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais ma-
térias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de cará-
ter 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 com-
portamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atua-
ção “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) 

Nessas circunstâncias, ao tentar disciplinar o encaminhamen-
to das notificações sobre maus tratos contra pessoas com deficiência, 
forçoso reconhecer que o Poder Legislativo acaba por substituir o Po-
der Executivo na gestão de políticas públicas, não deixando margem 
para que os órgãos da Administração Pública diretamente envolvidos 
na cumprimento da norma estabeleçam, no âmbito de suas respectivas 
competências, procedimentos próprios destinados a garantir o alcance 
da finalidade da norma.

Por todo o exposto, tendo em vista o princípio da reserva da ad-
ministração, o princípio da harmonia e independência dos poderes (art. 
6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição Federal) 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 art. 148 do Projeto de Lei nº 
367/2019 por padecer de vício de inconstitucionalidade formal.

O art. 160 e o inciso III do art. 170 possuem a seguinte redação:
Art. 160.  Em conformidade com as obrigações decorrentes de 

legislação federal e internacional, inclusive do direito humanitário in-
ternacional e do direito internacional dos direitos humanos, o Estado 
tomará todas as medidas necessárias para assegurar no ambiente 
laborativo a fiscalização bem como a proteção, tanto no âmbito da 
administração pública como no âmbito das empresas particulares 
que usufruam de benefícios contidos em parceria público-privada que 
venham a ser celebradas, o ambiente em que as pessoas com deficiência 
estão trabalhando e a segurança das mesmas. 

[...]
Art. 170.  O Estado reconhece o direito das pessoas com defi-

ciência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as pessoas sem 
deficiência. 

[...]
III - assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer 

seus direitos trabalhistas e sindicais, em condições de igualdade com 
as demais pessoas;

[...]
[grifo nosso]
Os dispositivos supramencionados objetivam atribuir ao Estado 

do Maranhão a responsabilidade pela fiscalização do cumprimento dos 
direitos trabalhistas e sindicais relativamente às pessoas com deficiên-
cia.

A despeito da nobre intenção do legislador, imperioso destacar 
que tais matérias não se encontram no âmbito da competência cons-
titucional dos Estados-Membros, na medida em que, por força do art. 
21, inciso XXIV, da Constituição Federal, compete à União organizar, 

manter e executar a inspeção do trabalho. 
Desse modo, ante o vício de inconstitucionalidade formal, opo-

nho veto ao art. 160 e ao inciso III do art. 170 do Projeto de Lei em 
comento.

Por fim, reitero os vetos aos dispositivos do Projeto de Lei nº 
367/2019, conforme acima delineado.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto cons-
titucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de 
adequação de todas as demais leis e atos normativos a ela. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 367/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS,19 DE OUTUBRO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 511 / 2021

Institui, no Calendário de Eventos 
do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual 
do Poeta de Cordel”, a ser comemorado 
no dia 22 de março, e dá outras providên-
cias.

Art.1º – Fica instituído, no Calendário de Eventos do Estado do 
Maranhão, o “Dia Estadual do Poeta de Cordel”, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 22 de março. 

Art. 2º – O “Dia Estadual do Poeta de Cordel” tem como obje-
tivo buscar reconhecer, valorizar e estimular a Literatura de Cordel, no 
âmbito do Estado do Maranhão, além de homenagear um dos grandes 
cordelistas maranhenses, o artista popular Jeremias Pereira da Silva, 
mais conhecido como Gerô.

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 20 de OUTUBRO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado 
ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

Advinda de terras portuguesas, a literatura de cordel, a renomada 
poesia popular, chegou ao Brasil no século XVIII. Aos poucos, a moda-
lidade se popularizou no país, sobretudo na região Nordeste, verdadeira 
receptora dos primeiros folhetos.

Integrando parte da bagagem cultural que serviria ao denominado 
“processo civilizatório”, os colonizadores trouxeram alguns exemplares 
de cordel já nas primeiras embarcações. Gradualmente, a expressão de 
arte ganhou contornos populares, recebendo aspectos característicos da 
formação social brasileira.

A poesia popular, enquanto literatura oral já existe há mais de 
3.500 anos. Segundo Câmara Cascudo, “a origem da nossa poesia po-
pular está ligada a Península Ibérica, eventualmente a Provença, os te-
mas pícaros e a designação confirmam essa tese” (1978:38). No Brasil 
o cordel chegou, trazido de Portugal, onde era vendido como “folhas 
soltas”, mas foi com um poeta nascido em Pombal, que ele ganhou ce-
lebridade. Foi Leandro Gomes de Barros quem primeiro passou a editar 
e comercializar, no final do século XIX, o folheto na forma tal como te-
mos atualmente, por isso ele é considerado o patriarca dessa expressão 
popular e a Paraíba é tida como o berço da literatura de cordel.

Nessa linha, a presente iniciativa visa criar o Dia Estadual do 
Poeta de Cordel no âmbito do Estado Maranhão, dada a importância 
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dessa manifestação literária do interior do Nordeste brasileiro, que se 
apresenta, há algumas décadas, não apenas como um elemento da cul-
tura nordestina, mas também como um propagador das tradições dessa 
região. Além disso, a data proposta para comemorar o Dia Estadual do 
Poeta de Cordel – 22 de março – é carregada de muito simbolismo e 
representatividade, pois homenageia o compositor, cordelista e cantor 
Jeremias Pereira da Silva, artista popular maranhense mais conhecido 
como “Gerô”. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 20 de OUTUBRO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado 
ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI N° 512/2021

Dispõe sobre a regulamentação do 
ofício de Influenciador Digital, no âmbi-
to do Estado do Maranhão. 

Art. 1º. O exercício do ofício de Influenciador Digital ou Digital 
Influencer é considerado como atividade de natureza social, cultural e 
econômica, regulado pela presente Lei. 

Art. 2º. Para os fins desta Lei, entende-se como Influenciador Di-
gital o obreiro que cria e publica conteúdo na Internet, em redes sociais, 
blogs e sites, na forma de vídeos, imagens ou textos, capaz de influen-
ciar opiniões, comportamentos e manifestações de seus seguidores e 
afins, além de informar a população sobre temas que julga relevantes. 

Art. 3º. As novas denominações e descrições das funções em que 
se desdobram as atividades do Influenciador Digital constarão do Re-
gulamento desta Lei, respeitados os princípios, as garantias, os direitos 
e deveres para o uso da internet no Brasil previstos na Lei nº 12.965, de 
23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). 

Art. 4º. É vedado ao Influenciador Digital a divulgação de con-
teúdo visando a prática de perseguição ou discriminação por motivos 
sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orien-
tação sexual, condição física ou mental, ou de qualquer outra natureza. 

Art. 5º. É dever do Influenciador Digital respeitar: 

I - o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das 
pessoas; 

II - o direito autoral e intelectual em todas as suas formas; 
III - os direitos das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos 

idosos, dos negros e das minorias. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 20 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Com o presente Projeto de Lei, pretendemos trazer à discussão 
a regulamentação das atividades dos Influenciadores Digitais, ou em 
língua inglesa Digital Influencers. 

O Influenciador Digital é um obreiro que está presente hoje em 
diversos sítios da Internet. 

É uma nova profissão dos tempos modernos e mostrou-se 
necessário também regulamentar, dentro do possível, o conteúdo 
veiculado por esses trabalhadores, que possuem amplo alcance e 
impacto na formação de opinião de parcelas expressivas da população, 
em especial os mais jovens. 

Assim, este projeto de lei visa também regulamentar, assegurar e 
facilitar o trabalho das novas gerações.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 20 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 513/2021

Institui o Dia do Digital Influen-
cers (influenciadores digitais), no âmbi-
to do Estado do Maranhão. 

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Dia do 
Digital Influencers (influenciadores digitais). 

Art. 2º O Dia do Digital Influencers de que trata o artigo 1º desta 
Lei será comemorado no 07 de junho. 

Art. 3º A data comemorativa objeto desta Lei não implicará em 
decretação de feriado. 

Art. 4º Fica incluído o Dia do Digital Influencers no calendário 
oficial do Estado do Maranhão. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Vivemos em um mundo de constantes transformações, a cada 
geração mudam-se as formas de se relacionar e de viver em sociedade. 

Nossa geração ficará marcada pelas mudanças causadas pela in-
ternet, que trouxe novas formas de comunicação, os comunicadores ins-
tantâneos como o email, o chat, as redes sociais, os blogs, entre outros. 

A internet não só barateou o custo da comunicação como tornou 
as pessoas mais próximas. 

Esta proposição tem como objetivo reconhecer a atividade e im-
portância dos digital influencers que exercitam hoje a verdadeira liber-
dade de imprensa, merecem nosso respeito e reconhecimento e prestam 
um grande serviço à sociedade e à democracia. 

A data escolhida como o dia 7 de junho, é pelo fato quando se 
comemora também o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 514 /2021

Dispõe sobre Diretrizes do progra-
ma A Vida Fala Mais Alto, de prevenção 
e de combate ao suicídio, a ser imple-
mentado pelo Estado do Maranhão, e dá 
outra providencias. 

Art. 1º Esta Lei institui Diretrizes para o programa A Vida Fala 
Mais Alto, de prevenção e de combate ao suicídio, a ser implementado 
no âmbito do Estado do Maranhão, tendo por objetivo identificar possí-
veis sintomas e tratar pessoas com depressão ou ideação suicida.

Art. 2º O programa de prevenção e de combate ao suicídio será 
implementado pelo Estado, em cooperação com os Municípios, e com a 
participação da sociedade civil e de instituições privadas. 

Art. 3º O programa de prevenção e de combate ao suicídio tem 
por fundamento as seguintes diretrizes, sem prejuízo da adoção de ou-
tras medidas a serem instituídas:

I - realização de palestras aos alunos, pais e servidores das es-
colas; 

II - exposição com cartazes que explicitem eventuais sintomas da 
enfermidade, visando conscientizar a sociedade sobre os aspectos do 
comportamento suicida; 

III - capacitação da equipe do Programa Saúde da Família – PSF, 
para que os seus profissionais possam identificar pessoas com depres-
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são ou ideação suicida; 

IV - capacitação dos médicos vinculados ao PSF, a fim de que 
adquiram noções de psicofarmacologia.

Parágrafo único. A capacitação da equipe do PSF deverá ser fei-
ta por uma equipe formada por psicólogo e médico psiquiatra. 

Art. 4º o Governo Estadual poderá buscar parcerias com as Se-
cretarias de Saúde Municipais, com instituições acadêmicas, sociedade 
civil organizada, organismos governamentais e não governamentais, 
visando a boa execução dos objetivos desta Lei. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 515 /2021

Cria o Dossiê Mulher Maranhense 
na forma que especifica, e dá providên-
cias 

Artigo 1º - Fica criado o Dossiê Mulher Maranhense no âmbito 
do Estado do Maranhão.

Artigo 2º - O Dossiê consistirá na elaboração de estatísticas pe-
riódicas sobre as mulheres vítimas de violência atendidas pelas políticas 
públicas sob ingerência do Governo do Estado.

§ 1º - Deverão ser tabulados e analisados todos os dados em que 
conste qualquer forma de violência que vitime a mulher, seja ela física, 
sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Devendo existir codificação 
própria e padronizada. 

§ 2º - Os dados analisados serão extraídos, ao menos, das bases 
de dados da Secretaria da Segurança Pública e da Secretaria da Justiça 
e Cidadania do Estado, sendo acrescidas a estes, as informações dos 
equipamentos públicos das redes de proteção socioassistencial da 
população feminina. 

§ 3º - A periodicidade da divulgação dos dados não poderá ser 
superior a 12 (doze) meses. 

§ 4º - A metodologia utilizada deverá seguir um padrão único 
para a coleta e tabulação dos dados. 

Artigo 3º - Os dados coletados deverão ser centralizados e estarão 
disponíveis para acesso a qualquer interessado por meio de publicação 
no Diário Oficial do Executivo e no sítio eletrônico do Governo do Es-
tado.

Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que cou-
ber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 
sua publicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 516 /2021

Reconhece o Município de São 
Domingos, no Estado do Maranhão, com 
a homenagem que especifica. 

Art. 1º Fica reconhecido o Município de São Domingos como a 
“Capital do Abacaxi” do Estado do Maranhão. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 517 /2021

Institui as Diretrizes para a Políti-

ca Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica do Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica instituída as Diretrizes para a Política Estadual de 
Agroecologia e Produção Orgânica do Estado do Maranhão– PEAPO-
MA, com o objetivo de promover ações indutoras da transição agroe-
cológica e da produção orgânica e de base agroecológica, orientando 
o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das populações 
nas cidades e no campo, por meio da oferta e consumo de alimentos 
saudáveis, com preços justos e acessíveis a todos e do uso sustentável 
dos recursos naturais. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 
I – agricultura familiar: agricultura realizada por agricultores fa-

miliares de acordo com a definição da Lei federal nº 11.326, de 24 de 
julho de 2006, a qual estabelece requisitos socioeconômicos de carac-
terização; 

II – agroecologia: ciência ou campo do conhecimento transdis-
ciplinar que estuda os agroecossistemas, fundamentada em conceitos, 
princípios e metodologias, visando o desenvolvimento das relações en-
tre capacidade produtiva, equilíbrio ecológico, equidade social e uso 
e conservação da biodiversidade e dos demais bens naturais por meio 
da articulação entre conhecimento técnico– científico, saberes e fazeres 
ancestrais e culturas populares e tradicionais, com foco na sustentabi-
lidade; 

III – produtos da sociobiodiversidade: bens e serviços gerados a 
partir de recursos da biodiversidade, destinados à formação de sistemas 
produtivos de interesse dos beneficiários da Lei federal nº 11.326, de 24 
de julho de 2006, que promovam a manutenção e valorização de suas 
práticas, saberes e fazeres, e assegurem os direitos decorrentes, para 
gerar renda e melhorar sua qualidade de vida e de seu ambiente; 

IV – produção de base agroecológica: aquela que busca otimizar 
a integração entre capacidade produtiva, uso e conservação da biodi-
versidade e dos demais bens naturais, equilíbrio ecológico, eficiência 
econômica e justiça social, abrangida ou não pelos mecanismos de con-
trole de que trata a Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, 
e sua regulamentação; 

V – transição agroecológica: processo gradual e multilinear de 
mudança de práticas e de manejo de agroecossistemas, extrativismo 
e sistemas agropecuários, tradicionais ou convencionais, por meio da 
transformação das bases produtivas e sociais do uso da terra e dos bens 
naturais, incorporando conceitos, princípios, metodologias e tecnolo-
gias de base ecológica; 

VI – economia solidária: forma de organizar a produção de bens 
e serviços, a distribuição, o consumo e o crédito, que tenha por base os 
princípios da autogestão da cooperação e da solidariedade; 

VII – serviços ambientais: ações realizadas intencionalmente, vi-
sando a preservação, a conservação e a restauração dos ecossistemas e 
dos bens naturais como água, solo, biodiversidade microbiana, faunís-
tica e florística, que resultem na melhoria do meio ambiente, as quais 
podem ser apoiadas, estimuladas e/ou recompensadas por meios econô-
micos e não– econômicos; 

VIII – agrobiodiversidade: diversidade genética natural de espé-
cies vegetais, animais e microbianas de relevância para a agricultura, 
agropecuária, alimentação e práticas correlatas que reflete a interação 
entre agricultores familiares, urbanos e periurbanos, povos e comuni-
dades tradicionais e ambientes locais, conservados e produzidos sob 
condições ecológicas locais nos diferentes ecossistemas; 

IX – certificação orgânica ou agroecológica: ato pelo qual um 
organismo de avaliação da conformidade credenciado, seja social, co-
munitário ou outros, dá garantia por escrito de que uma produção ou 
um processo claramente identificados foi metodicamente avaliado e 
está em conformidade com as normas de produção orgânica vigentes e 
de base agroecológica; 

X – sistema orgânico de produção: considera– se sistema orgâ-
nico de produção todo aquele em que se adotam técnicas específicas, 
mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos 
disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, 
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urbanas e periurbanas, tendo por objetivo a sustentabilidade econômi-
ca e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização 
da dependência de energia não– renovável, empregando, sempre que 
possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição 
ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos ge-
neticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do 
processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 
comercialização, e a proteção do meio ambiente; 

XI – pagamentos ou incentivos condicionados: pagamentos ou 
incentivos de natureza monetária ou não monetária, decorrentes das ati-
vidades de manutenção, preservação, restauração, recuperação, uso sus-
tentável ou melhoria dos ecossistemas, realizados pelos provedores, os 
quais estão condicionados à verificação periódica por parte do pagador, 
para efeitos de constatar o fornecimento de serviços ecossistêmicos; 

XII – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas pró-
prias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição; 

XIII – segurança alimentar e nutricional: consiste na realização 
do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de quali-
dade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras ne-
cessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 
de saúde que respeitem a diversidade cultural e ancestral e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis; 

XIV – agricultura urbana e periurbana: conceito multidimensio-
nal que inclui atividades de produção, agroextrativismo, coleta, trans-
formação e prestação de serviços, de forma segura, para gerar produtos 
agrícolas e pecuários (animais de pequeno, médio e grande porte) volta-
dos ao auto consumo, trocas e doações ou comercialização, aproveitan-
do– se, de forma eficiente e sustentável, os recursos e insumos locais, 
praticadas nos espaços intra– urbanos ou periurbanos, e articuladas com 
a gestão territorial e ambiental das cidades; 

XV – agroecossistema: é a unidade fundamental de estudo, nos 
quais os ciclos minerais, as transformações energéticas, os processos 
biológicos e as relações socioeconômicas são vistas e analisadas em 
seu conjunto; 

XVI – Assistência Técnica e Extensão Rural: serviço de educa-
ção não formal, de caráter integral e continuado, no meio rural, que pro-
move processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização 
de produtos e serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das 
atividades agroflorestais, agroextrativistas, florestais e artesanais; 

XVII – extrativismo sustentável: conjunto de práticas associadas 
ao manejo sustentado dos recursos naturais seja de origem animal, ve-
getal ou mineral, em ecossistemas nativos ou modificados, orientadas 
pelo uso do conhecimento e práticas tradicionais e ancestrais; 

XVIII – educação popular: concepção de educação e movimen-
to que utilizam metodologias e práticas pedagógicas que respeitam as 
especificidades culturais, sociais (gênero, geração, raça/etnia), ambien-
tais, políticas, econômicas e valoriza o protagonismo dos sujeitos nas 
lutas pela terra e vida com ênfase na agroecologia. 

Art. 3º São diretrizes da PEAPOMA: 
I – promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional 

e do direito humano à alimentação adequada e saudável, por meio da 
oferta de produtos orgânicos e de base agroecológica, isentos de con-
taminantes que ponham em risco a saúde humana e aos bens naturais; 

II – valorização da sociobiodiversidade e dos produtos da agro-
biodiversidade considerando os aspectos de cada Bioma; 

III – promoção da construção e socialização de conhecimentos 
agroecológicos nos diferentes níveis e modalidades de ensino, na pes-
quisa e extensão, assegurando a participação protagonista de agriculto-
res familiares, povos e comunidades tradicionais; 

IV – ampliação da participação da juventude rural na produção 
orgânica e de base agroecológica; 

V – contribuição na redução das desigualdades de gênero, por 

meio de ações e programas que promovam a auto– organização, empo-
deramento e autonomia econômica e política das mulheres; 

VI – reconhecimento, proteção e valorização dos territórios cole-
tivos e dos povos e comunidades tradicionais, seus mananciais de água 
e biodiversidade, considerando as diferentes especificidades; 

VII – valorização das atividades extrativistas sustentáveis das co-
munidades tradicionais considerando as especificidades dos diferentes 
biomas e dos ecossistemas do Estado; 

VIII – promoção e ampliação do acesso a água para consumo hu-
mano, animal e produção agroecológica, utilizando tecnologias sociais; 

IX – promoção do uso e conservação dos recursos genéticos ve-
getais e animais, especialmente aquelas que envolvam o manejo susten-
tável de raças e variedades locais, tradicionais ou crioulas, a partir das 
experiências existentes; 

X – promoção e ampliação da reforma agrária, do acesso à terra, 
das ações de reordenamento, regularização fundiária e demarcação dos 
territórios quilombolas e do reconhecimento dos territórios tradicionais; 

XI – implementar políticas de estímulos econômicos que favo-
reçam a produção orgânica e em bases agroecológicas, assim como o 
acesso da população a estes produtos; 

XII – fortalecer a participação e capacidade organizativa e de ex-
pressão da sociedade civil, da agricultura familiar camponesa e dos po-
vos e comunidades tradicionais, de forma a que incidam ativamente nas 
instâncias de formulação, gestão, execução e controle social da política; 

Art. 4º São instrumentos da Política Estadual de Agroecologia e 
Produção Orgânica do Estado do Maranhão:

I – o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do 
Estado do Maranhão– PEAPOMA e seus congêneres no âmbito muni-
cipal e territorial; 

II – o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação científica e tec-
nológica; 

III – a educação do campo; 
IV – a Política Estadual de Educação Ambiental; 
V – a assistência técnica e extensão rural; 
VI – a pesquisa e a sistematização de conhecimentos populares e 

tradicionais, bem como sua divulgação para a sociedade; 
VII – o abastecimento, a comercialização, a agroindustrialização 

e o acesso a mercados; 
VIII – as compras governamentais; 
IX – o Plano Safra da agricultura familiar e reforma agrária; 
X – as certificações; 
XI – os Fundos Estaduais, as linhas de crédito e financiamento, 

subsídios e outras fontes; 
XII – as medidas fiscais, tributárias, sanitárias e ambientais di-

ferenciadas; 
XIII – o pagamento por serviços ambientais; 
XIV – os preços agrícolas e extrativistas, incluídos mecanismos 

de regulação e compensação de preços nas aquisições ou subvenções; 
XV – o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional; 
XVI – a Política Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídri-

cos; 
XVII – a Política Estadual de Saúde; 
XVIII – o Plano Estadual de Redução do Uso de Agrotóxicos; 
XIX – o Programa Estadual de Análise de Resíduos de Agrotóxi-

cos em Alimentos; 
XX – o monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água, hu-

manos e demais compartimentos ambientais. 
Art. 5º O PEAPOMA terá como conteúdo, no mínimo, os seguin-

tes elementos:
I – objetivo; 
II – diagnóstico; 
III – estratégias; 
IV – programas, projetos, ações; 
V – indicadores, metas, orçamento, prazos e responsáveis; e 
VI – modelo de gestão, monitoramento e avaliação. 

Art. 6º Para atingir a finalidade e as diretrizes desta Lei, o Estado 
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poderá: 

I – criar linhas de crédito especial, inclusive com subsídios, para 
a produção de base agroecológica e orgânica; 

II – estabelecer convênios, contratos e termos de cooperação com 
entidades de extensão rural, instituições de pesquisa, centros de ensino, 
institutos e universidades públicas, cooperativas, associações e organi-
zações da sociedade civil; 

III – conceder tratamento tributário, sanitário e ambiental dife-
renciado e favorecido para produtos, tecnologias e equipamentos apro-
priados para a produção de base agroecológica e orgânica; 

IV – financiar, por meio de editais públicos, projetos de agroe-
cologia e de produção orgânica, de organizações não governamentais, 
cooperativas e associações, e empreendimentos de economia solidária; 

V – apoiar e articular estruturas e mecanismos que facilitem a 
oferta e consumo de produtos de base agroecológica; 

VI – estabelecer para o produto de base agroecológico e orgânico 
critério de preferência nas compras governamentais; 

VII – fomentar e apoiar processos educativos existentes ou em 
criação para disseminação do conhecimento agroecológico; 

VIII – proporcionar as condições necessárias para o desenvolvi-
mento da agroecologia e da produção orgânica priorizando a juventude, 
mulheres e povos e comunidades tradicionais; 

IX – destinar recursos financeiros específicos para implementa-
ção das ações contidas no PEAPOMA; 

X – conceder incentivos ou pagamentos condicionados aos servi-
ços ambientais prestados nas áreas que promovem os sistemas de pro-
dução agrícola e extrativismo sustentável de base agroecológica dos 
Povos e Comunidades Tradicionais e dos agricultores familiares. 

Art. 7°. Poderão constituir fontes de financiamento da Política 
Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Estado do Maranhão 
(PEAPOMA): 

I – recursos do Tesouro do Estado do Maranhão; 
II – recursos oriundos de convênios com outros entes da Fede-

ração; 
III – recursos de empresas e instituições financeiras, organismos 

multilaterais e organizações não governamentais; 
IV – recursos oriundos de operações de crédito; 
V – recursos dos Fundos Estaduais; 
VI – recursos provenientes de infrações ambientais. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 518 /2021

Estabelece que bares, restauran-
tes, casas noturnas e de eventos adotem 
medidas de auxílio à mulher que se sinta 
em situação de risco. 

Art. 1º Fica estabelecido que bares, restaurantes, casas noturnas e 
de eventos adotem medidas para auxiliar as mulheres que se sintam em 
situação de risco, nas dependências desses estabelecimentos, no âmbito 
do Estado do Maranhão. 

Art. 2º O auxílio à mulher em situação de risco, será prestado 
pelo estabelecimento mediante a oferta de acompanhamento até o carro 
ou a outro meio de transporte ou comunicação à polícia. 

§ 1º Serão utilizados cartazes fixados nos banheiros femininos 
ou em qualquer ambiente do local informando a disponibilidade do 
estabelecimento para o auxílio à mulher que se sinta em situação de 
risco. 

§ 2º Outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação 

entre a mulher e o estabelecimento podem ser utilizados. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 21 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 392 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja sub-
metido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação 
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão o 
Projeto de lei 377/2021 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 20 de outubro de 2021. – Adriano - De-
putado Estadual - PV

REQUERIMENTO N° 393 / 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 à família do jornalista Jonaval 
Medeiros da Cunha Santos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 20 
de outubro 2021, escritor, jornalista, sempre compromissado com a 
educação e a leitura proporcionando a sociedade maranhense um dos 
melhores trabalhos em sua geração. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de outubro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 394 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa 
Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja realizada Sessão 
Solene dia 16 de dezembro de 2021, para entrega do Título de Cidadão 
Maranhense a Nelson Ângelo Piquet, concedido por meio da Resolução 
Legislativa nº 1.041/2021, publicada no diário da Assembleia Legisla-
tiva nº 044 de 16/03/2021.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
São Luís – MA, em 21 de outubro de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 397 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois 
de ouvida a Mesa Diretora, seja consignada nos Anais desta Casa, men-
sagem de pesar destinada ao excelentíssimo vereador, Osmar Filho, 
Presidente da Câmara de São Luís-MA, extensiva aos seus familiares e 
amigos, pelo falecimento da sua genitora senhora Maria Félix Rodri-
gues dos Santos, Prefeita de Cajari-MA, ocorrido no dia 22 de outubro 
de 2021, sexta-feira, em Brasília-DF, onde se submetia a tratamento de 
saúde. 

Como política exemplar, pela sua dedicação e contribuição, que 
lhe confere marca indelével, na trajetória de sua caminhada, deixa em 
nossas lembranças e na história de Cajari-MA, sua terra natal, o seu 
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legado, como liderança política, mulher trabalhadora, aguerrida e hon-
rada, grande exemplo de filha, esposa, mãe e avó. 

Deixa, portanto, sua história de trabalho e uma grande lacuna ao 
município de Cajari-MA, que lamenta irreparável perda da prefeita, 
professora e amiga.

Consternado, lamento profundamente o seu falecimento e soli-
darizo-me com familiares, amigos e população do município de Ca-
jari-MA, requerendo seja enviada a mensagem de condolências aos 
enlutados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de outubro de 2021. 
- Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB 

REQUERIMENTO Nº 398 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após ou-
vida a Mesa, seja registrado nos anais desta Casa, um voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora Maria Felix Rodrigues dos Santos, 
ocorrido no dia 22 de outubro, em Brasília-DF.

Dra. Maria Felix, como era conhecida, era maranhense, nascida 
em Loreto. Era graduada em Direito e Letras. Forte, determinada e dona 
de um carisma único, Maria Felix conquistou o coração dos cajarienses, 
e se tornou prefeita do município em uma eleição histórica e emocio-
nante. Era casada com Osmar Gomes dos Santos, e era mãe de Osmar 
Filho e Bianca. Tinha 03 netos: Osmar Neto, João Pedro e Maria Luíza.

Requeiro por fim, que seja encaminhada mensagem de condo-
lências aos seus familiares Osmar Gomes dos Santos, no endereço 
Av. Mário Andreazza, casa 29, Condomínio Interlagos, Bairro Olho 
d’água, São Luís -MA, Osmar Gomes dos Santos Filho, no endere-
ço Av. Mahiba Azar, quadra L, casa 03, Bairro Olho d’água, São Luís 
-MA, e Bianca Rodrigues dos Santos Coelho, no endereço Av. dos 
Holandeses, torre 03, apto 71, Condomínio Farol da Ilha, Ponta d’areia, 
São Luís-MA.                                                   

   
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO em 25 de outubro de 2021. - Edivaldo 
Holanda - Deputado Estadual – PTC

REQUERIMENTO Nº 399 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido 
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma ses-
são extraordinária, logo após a aprovação do presente requerimento, os 
Projetos de Lei nº 177/2021, 181/2021, 277/2021, 341/2021, 344/2021, 
352/2021 e 354/2021, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “Nagib Haickel”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 25 de OUTUBRO de 2021. - CIRO 
NETO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 400 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno desta Casa, requei-
ro a Vossa Excelência, que após ouvido o Plenário, seja encaminhada 
Mensagem de Congratulações e Aplausos à Igreja Batista Nacional 
(IBN), através de seu Pastor Presidente Arly Ataide Lima, pelo exce-
lente trabalho desenvolvido em  benefício das  famílias maranhenses, 
nestes  42 anos de atividades em nosso Estado.

Vale ressaltar que a Igreja Batista Nacional (IBN), chegou a São 

Luís em 1972, sendo uma igreja muito atuante na evangelização, assim 
como, no apoio ao trabalho de grupos terapêuticos e no desenvolvimen-
to social dos integrantes das comunidades onde estão inseridas, princi-
palmente as famílias mais carentes.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 18 de outubro de 2021. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 5691 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao excelentíssimo senhor PREFEITO DE 
SÃO LUÍS, EDUARDO BRAIDE, e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE 
DE SÃO LUÍS, JOEL NUNES, solicitando que adotem providências 
a fim de GARANTIR O FORNECIMENTO DE INSULINA AOS 
PACIENTES COM DIABETES EM SÃO LUÍS.

A presente solicitação foi feita após o deputado Wellington do 
Curso receber inúmeros pedidos de ajuda de pessoas que estão sendo 
obrigadas a comprar medicamentos, já que não estão sendo disponibili-
zados no Centro Municipal de Hipertensos e Diabéticos. 

Plenário Nagib Haickel, 21 de outubro 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.
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INDICAÇÃO Nº 5692 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO, e ao e ao SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, Sr. FELIPE CAMARÃO, solicitando que adotem 
providências a fim de CUMPRIR O ESTATUTO DO EDUCADOR 
E QUE PROMOVA AS TITULAÇÕES, PROGRESSÕES, REPO-
SIÇÕES E PROMOÇÕES NA CARREIRA DOS PROFESSORES 
DA REDE ESTADUAL DE ENSINO desrespeitados ano a ano pelo 
Governo do Estado.

A presente solicitação surgiu após a manifestação dos professo-
res da rede estadual que pleiteiam progressões, titulações e promoções, 
que são direitos previstos no Estatuto do Educador e que são constan-
temente vilipendiados pelo Governo do Estado. Assim, solicitamos que 
o Governo do Estado, realize URGENTE tais ações de valorização dos 
professores da rede estadual de ensino.

Plenário Nagib Haickel, 21 de outubro 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 5693 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO 
DINO, solicitando QUE SEJA PROTOCOLADO JUNTO AO MI-
NISTÉRIO DA JUSTIÇA, UM PEDIDO DE APOIO DE TROPAS 
FEDERAIS DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PARA 
O POLICIAMENTO OSTENSIVO, COM BASE NO DECRETO 
5.289/04, POSTERIORMENTE ATUALIZADO PELO DECRE-
TO 7.957 DE 2013, CUJO ARTIGO 4° PREVÊ QUE A “FORÇA 
NACIONAL DE SEGURANÇA PODERÁ SER EMPREGADA 
EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL, ME-
DIANTE SOLICITAÇÃO EXPRESSA DO RESPECTIVO GO-
VERNADOR DO ESTADO, DISTRITO FEDERAL OU DE MI-
NISTRO DE ESTADO”.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que avalie a possibi-
lidade de convocação da Força Nacional de Segurança Pública para 
apoio ao policiamento ostensivo devido à alta criminalidade que assola 
a população maranhense, em especial aos recentes ataques à Polícia 
Militar e seus integrantes.

Plenário Nagib Haickel, 21 de outubro 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 5694 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO 

DINO, solicitando A SUBSTITUIÇÃO DO COMANDANTE GE-
RAL DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO (PMMA), BEM 
COMO TAMBÉM A DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚ-
BLICA DO ESTADO, após a total inércia das referidas autoridades no 
combate ao crime organizado e resposta aos atos violentos praticados 
contra a população e contra a Polícia Militar recentemente.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência a urgência na substitui-
ção das autoridades devido à alta criminalidade que assola a população 
maranhense, a violência crescente e em especial aos recentes ataques à 
Polícia Militar e seus integrantes.

Plenário Nagib Haickel, 21 de outubro 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 5695 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Senhor Governador Flávio Dino, bem como ao Secretário de Saúde do 
Estado do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solici-
tando que sejam adotadas as devidas  providências, objetivando promo-
ver o aprimoramento de melhorias de condições de vida e saúde para 
mulheres em todas as fases do seu desenvolvimento, garantindo  direi-
tos e ampliando o acesso aos serviços de uso coletivo, de promoção, 
prevenção e assistência à saúde integral da mulher em todo o estado do 
Maranhão.

Esta proposição visa maior atenção à saúde feminina, especifica-
mente desenvolvendo e aprimorando atividades tais como: prevenção 
do Câncer de Mama, prevenção e combate à Osteoporose, Câncer do 
Colo do Útero, orientação do uso de métodos contraceptivos, consul-
tas ginecológicas periódicas e atendimento pré-natal, dentre outros, 
preferencialmente por meio de campanhas periódicas de atendimentos 
específicos com amplo apoio publicitário. O exame para identificação 
do câncer de mama por exemplo tem como objetivo verificar e acompa-
nhar o grau de desenvolvimento do câncer possibilitando a prevenção 
e atuação médica nos casos em que a mutação for comprovada, essa 
estratégia de conscientização destaca a importância do diagnóstico pre-
coce e busca orientar a população feminina sobre as mudanças habituais 
das mamas em diferentes momentos do ciclo de vida e os principais 
sinais suspeitos da doença.

Embora, reconhecemos que várias políticas foram especialmente 
orientadas para o atendimento deste público, suas carências são tantas, 
que acreditamos ser esta uma oportunidade de não apenas, aprimorar 
tais programas, mas, também, divulga-los ainda mais para melhor as-
sistência desse público, ações de comunicação e  mobilização em saúde 
são estratégias de excelência em gestão  para o combate e  controle de 
doenças. 

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 25 Outubro de 2021. - DR. LEO-
NARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5696 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando que adotem providências a fim 
de GARANTIR A CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE 
HEMODIÁLISE DE COROATÁ.

A presente indicação é uma solicitação da população local e de 
municípios vizinhos que dependem da hemodiálise para sobreviver, 
uma vez que os pacientes que precisam de hemodiálise no Maranhão 
têm sofrido com uma rotina desgastante pela falta de clínicas no interior 
do Estado. 

Há casos de pacientes de municípios distantes que fazem longas 
viagens para garantir a sobrevivência com o tratamento de hemodiálise 
em São Luís, sendo que as clínicas já deveriam estar prontas para garan-
tir o tratamento adequado para a população.

No presente caso, as obras deste importante Centro de hemodiáli-
se estão abandonadas e não há previsão de término. Dessa forma, a fim 
de garantir o acesso a saúde e diminuir o deslocamento da população 
que necessita diálise, para a capital ou para municípios distantes, so-
licita-se a conclusão das obras do Centro de Hemodiálise de Coroatá 
para garantir o acesso ao tratamento adequado e a qualidade de vida dos 
pacientes renais.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito, apre-
senta-se a presente demanda.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de outubro 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5697 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvido o Plenário, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Se-
nhor Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando seu particular em-
penho junto a Magnífica Reitora da Universidade Estadual da Região 
Tocantina do Maranhão (UEMASUL), Professora Doutora Elizabeth 
Nunes Fernandes no sentido de implantar o curso de Direito no 
campus da UEMASUL em Açailândia, justa aspiração da juventude e 
dos habitantes dos municípios que integram aquela Região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de outubro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5698 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvido o Plenário, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, FLÁVIO DINO, solicitando seu parti-
cular empenho junto ao Magnífico Reitor da Universidade Estadual do 
Maranhão, Professor Doutor Gustavo Pereira da Costa no sentido de 

implantar o curso de Direito no campus da UEMASUL em Açailân-
dia, justa aspiração da juventude e dos habitantes dos municípios que 
integram aquela Região.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de outubro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5699 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que 
o Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize 
a recuperação da MA 338, que liga Pirapemas a São Mateus do Ma-
ranhão e se encontra em péssimas condições de tráfego, colocando em 
risco a vida e a segurança dos condutores.

Atendendo ao pedido do Vereador Alan, conhecedor da realidade 
do município de Pirapemas, protocola-se a seguinte indicação.

Esta solicitação é de grande importância social e econômica para 
aquelas regiões, sendo necessária a imediata recuperação desta rodovia 
e melhoria da trafegabilidade com segurança, o escoamento da pro-
dução, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
da região. 

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman”. São Luís, 22 de outubro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - De-
putada Estadual. - PP

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

INDICAÇÃO Nº 5700 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o 
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize a 
recuperação da MA 332, que liga Pirapemas a Coroatá e se encontra 
em péssimas condições de tráfego, colocando em risco a vida e a segu-
rança dos condutores.

Atendendo ao pedido do Vereador Alan, conhecedor da realidade 
do município de Pirapemas, protocola-se a seguinte indicação.

Esta solicitação é de grande importância social e econômica para 
aquelas regiões, sendo necessária a imediata recuperação desta rodovia 
e melhoria da trafegabilidade com segurança, o escoamento da pro-
dução, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
da região. 

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman”. São Luís, 22 de outubro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - De-
putada Estadual.

São Luís (MA), 22 de outubro de 2021 - Dra. Thaíza Hortegal - 
Deputada Estadual – PP

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO N° 5701 /2021 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicito que, após ouvida a mesa, seja 
a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, o Sr. Flávio Dino e ao Secretário de Estado de 
Segurança Pública, Sr. Jefferson Miler Portela e Silva, solicitando que 
sejam implantadas nas 18 (dezoito) Delegacias Regionais do Mara-
nhão a Delegacia do Idoso, de atendimento especializado. 

Em que pesem os avanços das políticas de governo voltadas à 
defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa, faz-se necessário o de-
senvolvimento de estratégias que busquem melhorar os serviços de pre-
venção, proteção e segurança para esse público. 

Ante o exposto, objetivando o combate de crimes comumente 
praticados contra a pessoa idosa como fraudes, abuso financeiro, maus-
-tratos físicos e psicológicos entre outros, apresento-lhes a presente pro-
positura para estudo de viabilidade de implantação gradual, ciente das 
limitações estruturais e orçamentárias. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 25 de outubro de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5702 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, 
o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, 
solicitando análise da viabilidade de construção de uma área de lazer na 
Rua Coronel Eurípedes Bezerra, Bairro Turu, CEP: 65066-260, nesta 
cidade. 

Importante se faz destacar que, a construção de uma área de lazer 
é de suma importância para a integração da comunidade, bem como 
proporciona qualidade de vida e desenvolvimento de habilidades so-
ciais. Ademais, o lazer figura como um direito social, previsto na Cons-
tituição Federal. Desta forma, levando em consideração a importância 
social e a necessidade do serviço solicitado, propomos o atendimento 
a esta solicitação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 25 de outubro de 2021 - DUARTE JÚNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5703/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) venho requerer a Vossa Excelên-
cia que após ouvida a Mesa, seja encaminhado ao expediente à sua Ex-
celência o Senhor Governador do Estado, Dr. Flávio Dino, com Cópia 
ao secretário de Saúde  do Governo do Maranhão, o Sr. Carlos Lula, so-
licitando-lhes que concedam uma (01) AMBULANCIA DE SUPORTE 

AVAÇANDO (USA), PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN-
TO ( UPA ) ao Município de Codó.   

A presente solicitação tem por objetivo garantir maior acesso à 
saúde a Comunidade Codoense em geral, principalmente ao grande nú-
mero de doentes que necessitam de atendimento a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de outubro de 2021. - ZITO 
ROLIM - Deputado Estadual

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 – 

Com a palavra o deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos, sem 
apartes. Quero reafirmar que estou com saudade de vê-lo pessoalmente. 
Espero que logo, logo nos vejamos, ou V. Exa. participando 
presencialmente ou eu indo aí lhe fazer uma visita.  

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, bom dia!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Bom dia!

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Senhor 
Presidente, tomei a dose de reforço. Hoje, eu fiz exames para saber o 
grau de imunidade que tenho. Porque nas duas primeiras doses, eu não 
adquiri imunidade nenhuma. Por isso, eu estou preso dentro de casa. 
Mas espero em Deus que hoje à noite, eu receba a boa notícia que a 
terceira dose me trouxe imunidade. E aí eu quero com muita alegria 
matar a minha saudade de Vossa Excelência e dos demais pares que 
tanto almejo ver pessoalmente nesse plenário.  

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Eu quero deixar registrado, Deputado Edivaldo Holanda, que Vossa 
Excelência só não participa presencialmente, mas está em todas as 
sessões participando de forma remota.  

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Verdade! 
Para ver se mata um pouco a saudade. E admirando Vossa Excelência 
de longe como meu grande líder político. Um homem por quem tenho o 
maior carinho, respeito, e profunda admiração. Senhor Presidente, eu me 
inscrevi no Pequeno Expediente para levar uma palavra de carinho, de 
conforto, de apreço, pelo Dr. Osmar Gomes, Juiz de Direito, respeitado 
no Maranhão, e também à sua família, representada na pessoa do 
Presidente da Câmara Municipal de São Luís, Dr. Osmar Filho, e a sua 
irmã Bianca. Senhor Presidente, o “Príncipe dos Poetas Brasileiros”, 
Olavo Bilac, um dos momentos de rasgo, de rara inteligência e 
inspiração, ele diz sobre a mulher, sobre mãe: “... E espalham tanto 
brilho as asas infinitas que expandes sobre os teus, carinhosas e belas, 
que o seu grande clarão sobe, quando as agitas, e vai perder-se entre as 
estrelas”. Doutora Maria Félix era esta mulher, esta mãe do poema do 
grande poeta Olavo Bilac, mãe carinhosa, cuidadosa, não apenas mãe 
biológica, mas de milhares de seres humildes do município de Cajari, 
onde disputou uma eleição, de forma extraordinária, impressionante, 
permitindo Deus a vitória àquela grande mulher. E você, Presidente, 
conheceu também de perto uma mulher carismática, combativa, 
dedicada, impressionada com os problemas sociais, sobretudo da sua 
região. Santo Agostinho também como santo da Igreja e poeta, ele dizia 
que “a morte não é nada, ela é apenas o início de uma nova vida”. 
E Santo Agostinho apenas traduzia a palavra das Escrituras, porque 
quando cerramos os nossos olhos aqui, nós iniciamos uma nova vida 
além. E eu quero com essas palavras me dirigir a V. Ex.ªs, mas me 
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dirigir também ao Dr. Osmar Gomes, amigo que tive dentro de minha 
casa em priscas eras iniciando a minha vida pública e tendo no Dr. 
Osmar muito jovem ainda, um entusiasta da vida pública, um entusiasta 
da luta em favor da comunidade. Com certeza, não conhecia sequer 
ainda Dra. Maria Félix. E Dr. Osmar, a palavra desta Casa, através de 
mim, esta Moção de Pesar que dirigimos a V. Ex.ª é apenas no sentido 
de que um pouquinho da dor que lhe fere a alma, sua, e dos seus filhos, 
possa ser amenizada. Essa dor que Deus transforma sabiamente em 
saudades, ela é uma dor indescritível hoje, mas, amanhã, Deus a vai 
transformando em doce saudade e lembranças de tudo de bom que se 
viveu juntos, você, seus filhos e Doutora Maria Félix. Diz o sábio que 
em cada mulher vive um anjo; e a Doutora Maria Félix foi esse anjo 
que cuidou dos filhos e cuidou do marido, que estava cuidando da sua 
comunidade, de forma inteligente e com rara competência. Esta, Senhor 
Presidente, é a palavra que eu queria deixar, na verdade, quero deixar 
no Plenário deste Poder, nesta manhã, pedindo a V. Ex.ª que faça com 
que todos nós pratiquemos um Minuto de Silêncio em homenagem 
à memória dessa grande mulher, desse anjo, que foi Doutora Maria 
Félix. Um abraço aos senhores, um abraço ao doutor Osmar Gomes, a 
Bianca e ao Osmar Filho. Que Deus possa consolar todos vocês. Muito 
obrigado, Presidente, forte abraço e até breve.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente Othelino, Deputado Wellington, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Só um instante, Deputado Wellington. Deputado Edivaldo, V. Ex.ª 
faz hoje um registro importante, embora triste, um episódio que 
nos entristeceu a todos, a Prefeita Maria Félix vinha lutando contra 
um câncer, e acabou voltando, deixando a todos nós muito tristes 
com o ocorrido, principalmente por ela ainda jovem, creio que com 
55 anos, não é isso, Deputado Neto? 55 anos, deixando a cidade de 
Cajari consternada com o episódio. E manifesto a minha absoluta 
solidariedade, já o fiz, de forma oficial, a toda a população de Cajari, 
aos filhos, a Bianca e o Osmar. O Osmar com quem eu tenho uma 
relação pessoal de amizade muito intensa, temos um longo e agradável 
convívio, não só na política, mas pelas relações entre as nossas famílias. 
E é, realmente, um momento que nós podemos, além de solidarizar, 
é rogar a Deus que dê resignação aos filhos, ao marido, o Dr. Osmar 
Gomes, a toda a família, à população de Cajari, à população da Baixada, 
enfim, é um momento, realmente, de muita tristeza. E, vamos, como 
disse, anteriormente, rogar a Deus e torcer, e que os filhos e o marido 
consigam conviver com esta perda, que realmente é algo muito difícil. 
Deputado Wellington do Curso, V. Ex.ª tem uma Questão de Ordem? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Presidente, é só para fazer um registro, da 
sensibilidade do Deputado Edivaldo Holanda que nós havíamos feito 
também pelo Gabinete uma Nota de Pesar, endereçada ao Juiz Osmar 
Gomes e ao Vereador Presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho. E 
ressaltar a importância desse momento, principalmente da sensibilidade 
que o Deputado Edivaldo Holanda trouxe à Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e reforçar o pedido de um Minuto de Silêncio. E, 
também aproveitar, Senhor Presidente, que nesse Minuto de Silêncio, 
nós pudéssemos também fazer homenagem ao Sargento Mozaniel, que 
foi assassinado, na última quinta-feira. Então, um Minuto de Silêncio 
seja em homenagem a Dona Maria Félix, as nossas condolências 
e também aproveitar um Minuto de Silêncio em homenagem ao 
Sargento Mozaniel, assassinado na última semana. Era o que eu tinha 
para o momento, mais uma vez, parabéns, Deputado Edivaldo pela 
sensibilidade.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente, 
uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Edivaldo, faremos já um Minuto de Silêncio, só vou conceder 
aqui aos deputados que estão se manifestando, em seguida, faremos. 
Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão de 
Ordem) – Presidente, aproveitando a deixa do Deputado Edivaldo, eu 

também quero externar aqui meu sentimento de tristeza pela perda da 
Prefeita da cidade de Cajari, mãe do Osmar, esposa de Dr. Osmar e mãe 
da Bianca, que eu conheço, a bem da verdade, desde do dia em que eu 
nasci, pela relação pessoal que tenho da minha família com a família 
do Osmar Filho. Confesso a V. Ex.ªs que uma pessoa tão jovem, com 
uma vida longa ainda de vitórias, porque assim foi a sua vida ao lado 
de doutor Osmar. É um momento difícil, Presidente, de relatar qualquer 
situação porque, como eu estava falando com V. Ex.ª, é um momento de 
perda, de lamentação e o que a gente mais pede na verdade é que Deus 
possa confortar o coração daqueles mais próximos. Eu especifico aqui o 
doutor Osmar, Osmar Filho e a Bianca, porque são eles principalmente 
que vão sentir a ausência da Félix. A cidade de Cajari enlutada, o 
Maranhão enlutado e, como já disse, rogo a Deus para que conforte 
o coração de cada um. Eu, no dia do seu falecimento, tão cedo com 
o meu amigo Osmar, eu sei um pouco o que é isso porque já passei 
por esta situação bem semelhante inclusive e peço muito a Deus que 
conforte os corações. Eu quero registrar também, Presidente, a perda, 
hoje, da mãe de outro querido amigo e irmão que é militante aguerrido 
da política, conhecido de todos, amigo para todas as horas, que é o Júlio 
França, que também perdeu sua mãe hoje. Também rogo a Deus que 
possa confortar o coração de Júlio e de seus irmãos. Júlio, há pouco 
tempo, perdeu também uma irmã, e eu só peço a Deus, neste momento 
de dificuldade, que possa confortar o coração do Júlio também e de 
todos aqueles que estão passando por este momento. E reforço, Senhor 
Presidente, o pedido de um minuto de silêncio.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Presidente, uma 
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de 
Ordem) - Eu também aqui quero trazer as minhas solidariedades ao 
Osmar Filho, ao seu pai Osmar, à irmã do Osmar, à Bianca também, 
pela perda da prefeita e da sua mãe, a Maria Félix. Como já foi dito 
aqui, é uma perda irreparável para a família, mas também para a política 
do Maranhão. Ela exercia o cargo de prefeita de Cajari, é um sonho 
na verdade que ela realizava, um sonho dela, do Osmar, que ficou 
marcado aí, nesses nove meses, pelo grande trabalho que ela vinha 
desenvolvendo. Juntamente, aqui, com o Deputado Neto, eu também 
quero levar a minha solidariedade ao companheiro Júlio França, que é 
um amigo de longas datas, um militante político, grande companheiro 
que também perdeu a sua mãe, hoje, a dona Zenaide. Eu queria que 
esse minuto de silêncio também fosse estendido em memória dela, até 
pela relação de carinho que nós temos, inclusive com o próprio Júlio. 
Então, também é um pedido que nós fazemos aqui. E acompanhar toda 
essa solidariedade que está tendo em função dessas perdas que são 
irreparáveis no dia de hoje. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- A nossa solidariedade também a dona Zenaide, aliás, à família da 
dona Zenaide, ao Júlio e aos demais filhos. Dona Zenaide, fomos 
informados agora que faleceu. Que Deus conforte a todos. Peço a todos 
que fiquemos em posição de respeito para fazer um minuto de silêncio 
em razão do falecimento da Senhora Prefeita Maria Félix e também da 
dona Zenaide. Próximo orador inscrito, Deputado Antônio Pereira, por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do 
orador) - Obrigado, Senhor Presidente. Aproveito para cumprimentar V. 
Ex.ª e os senhores deputados presentes à Mesa: Ricardo Rios, Rafael 
Leitoa e César Pires. Os colegas deputados e deputadas presentes em 
plenário: Hélio, Zé Inácio, Ciro, Yglésio, enfim, a imprensa que nos 
acompanha, os meus cumprimentos nesta manhã importante. Senhor 
Presidente, ontem tivemos uma audiência e fomos recebidos pelo 
Senhor Secretário de Educação do Estado, Dr. Felipe Camarão, para 
tratar primeiro de uma cessão de uso e usufruto de um pequeno terreno 
anexo a uma unidade escolar estadual, em Davinópolis, essa sessão para 
UMES, cujo o presidente Douglas, a Jéssica e o Leandro, do Credishop 
estavam presentes ali, o ex-presidente da UMES, que é o Leandro, e 
outra pessoa, a Jéssica, que é a pessoa ali exatamente vice-presidente 
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da UMES, ali de Davinópolis. E o Governo, por meio da Secretaria 
de Educação, do Secretário Felipe Camarão, outorgou uma sessão 
de uso e usufruto, por dez anos, para a UMES, de uma determinada 
localidade desse colégio para que a UMES ali se coloque, coloque 
ali a sua sede. Eu quero agradecer o Governo, ao Governador Flávio 
Dino e, em especial, ao Senhor Secretário Felipe Camarão. Também 
estivemos na Secretaria, ontem mesmo, logo após essa cerimônia lá, 
com o Prefeito Léo Cunha, prefeito de Estreito, cidade importante na 
nossa região, fronteiriça ali com Tocantins e o prefeito de Estreito, 
prefeito Léo Cunha, ex-deputado desta Casa, por tantos mandatos, 
ele esteve e fez algumas colocações, já tinha feito formalmente, por 
ofício, alguns pedidos, requerido a reforma de duas unidades escolares 
ali daquela cidade de Estreito, do Estado. São escolas estaduais de 
ensino médio e que nunca sofreram, não tinham sofrido ainda reforma 
e ampliação por parte desse Governo. E ontem escutamos, o doutor 
Felipe Camarão mandou chamar o deputado Léo Cunha, prefeito de 
Estreito hoje, e anunciou que das duas escolas, uma escola, ainda este 
ano, ele inicia reforma, e ampliação, visto que ele acha que com a 
ampliação da escola João Martins, ele consegue colocar todos os alunos 
do ensino médio para essa escola João Martins, a partir do ano letivo 
do ano que vem de 2022. Portanto, e aí fica a escola estadual, Unidade 
Frei Gil, uma escola para que o Estado, a Secretaria de Educação 
possa fazer uma ampla reforma e ampliação, transformando Frei Gil, 
exatamente, no IEMA vocacional pleno, ou seja, dando a oportunidade 
dos jovens ali se profissionalizarem, visto que o Estreito é uma cidade 
ali que tem várias vocações na área de economia, na área da pecuária, 
da agricultura, na questão portuária que temos ali também, enfim, que 
se especializem esses jovens no ensino técnico para que esses jovens 
possam entrar realmente no mercado de trabalho. Então, eu quero aqui 
agradecer em nome do prefeito Léo Cunha, da Câmara de Vereadores, o 
Tavanes também presente, presidente da Câmara de Vereadores, a quem 
envio os nossos agradecimentos também em nome de todos eles, do 
Executivo, Léo Cunha; do Legislativo, Tavanes; agradecer ao Governo 
do Estado, ao Felipe Camarão, exatamente, por essa disposição de dar 
tal avanço não só na reforma de uma grande unidade escolar, que é o 
João Martins, albergando todos os jovens ali de ensino médio, como 
especialmente, o agradecimento por fazer ali construir, ampliar uma 
escola transformando-a, exatamente, no IEMA pleno, vocacional para 
a cidade de Estreito. Parabéns, Estreito. Muito obrigado, Governador 
Flávio Dino, e muito obrigado, Felipe Camarão. Eu quero também 
registrar a presença do ex-prefeito de Buritirana, Antônio Brandão, 
e dizer que ele é muito bem-vindo, está ali no meu gabinete. Quero 
dizer, Senhor Presidente, que hoje há um anúncio político, mas eu 
ainda não conversei com V. Ex.ª e não conversei com o presidente do 
meu partido. Preciso conversar com essas duas pessoas. Estou aqui 
adiando formalmente esse anúncio que iria fazer nesta manhã. Portanto, 
eram essas minhas palavras, nesta manhã, para meus colegas e para 
o Maranhão a partir da Assembleia Legislativa do Estado. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio, muito grato pela deferência. Nem sei ainda qual é 
o assunto que nós vamos tratar, mas é sempre razão de muita alegria 
conversar com V. Ex.ª. Obrigado pela deferência de adiar o anúncio 
para conversar comigo antes. Deputado Neto Evangelista vai permutar 
com o Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) – Que Deus abençoe a todos nós e ilumine os nossos sonhos. 
Presidente, eu quero aqui dar relevo à importância da oposição. Eu 
me refiro a um dia que eu estive aqui, nesta Casa, para tratar sobre 
a MA que liga Magalhães de Almeida a Santa Quitéria. Alegava eu, 
naquele momento, que a Secretaria de Infraestrutura estava desviando o 
comportamento. Parecia que aquilo era coisa simplesmente de deputado 
de oposição, que era uma ilação. Por conta disso, enviei, no dia 21, 
ao Senhor Clayton Noleto, pedindo ao plano de trabalho, pedindo o 
processo licitatório e elencando aqui o número dos processos, dizendo 
que alegava que a estrada não estava sendo feita ou, pelo menos, nos 
parâmetros do que fora licitado. Assim, pedia, em cumprimento ao artigo 

50 da Constituição Estadual, eu executar o meu mister de investigar. 
Encaminhei no dia 30 de setembro, de novo, solicitações sobre a 
Terramata, encaminhando os números dos contratos. Em nenhum dia, eu 
obtive resposta, desconsiderando os conceitos básicos de investigação 
de acompanhamento que esta Casa tem constitucionalmente. Por conta 
disso, encaminhei à Senhora Corregedora de Justiça, Doutora Themis 
Maria Pacheco de Carvalho. Essa procuradora encaminhou na verdade ao 
Senhor Promotor Zanoni Passos da Silva Filho, que abriu procedimento 
dando prazo em acordo com o artigo 2º da Resolução nº 174 do Conselho 
Nacional do Ministério Público, e abriu o procedimento de 10 dias para 
que a secretaria pudesse se manifestar. Alegava eu que a gente não sabia 
o que era feito ali. Se era um recapeamento, se era tapa-buraco. Para 
surpresa minha, depois que o Ministério Público abriu os procedimentos 
investigativos de apuração, os serviços começaram a ser feitos. Mandei 
filmar, não posso botar filme aqui, mandei pedir declaração de algumas 
pessoas da empresa, está aqui, os serviços voltaram, que alguém me 
conteste porque eu vou colocar isso em rede, que alguém conteste que 
os serviços não voltaram, serviços que estavam suspensos, tidos como 
acabados de acordo com o maldito do Portal da Transparência, que 
não transparece nada. Foi preciso eu recorrer ao Ministério Público e 
dizer que eu levarei ao Conselho Nacional do Ministério Público, caso 
sejam arquivadas as minhas denúncias. O Ministério Público inqueriu 
e lá começaram as obras, obras ditas como conclusas, está aqui, obras 
ditas como conclusas. Ora, essa é porque eu botei um caleidoscópio, 
o prefeito interessado, com os líderes políticos da região interessados 
mandaram averiguar, filmar os seus canais de comunicação, entrevistar 
as pessoas que estavam ali para saber realmente o que estava sendo 
feito. Senhores, esse é o papel da oposição, aquele município, aqueles 
transeuntes, aquelas pessoas que trafegam ali todo dia iam ficar sem 
asfalto, já dito como feito - já dito como feito - mas contra prova não 
há argumento. Aqui são documentos, não houve, não há por conta 
de nenhuma secretaria respeito a essa Casa, deveria ter, na verdade, 
a Procuradoria daqui acionar, quando passassem os prazos legais que 
deveriam ser respondidos. Como é que essa Casa cumpre o seu papel 
de investigar se não tem elementos para investigação? Se não tem 
o plano de trabalho e quando pedido é negado, só foi começar a ser 
feito quando o Ministério Público tomou alguma providência. Isso não 
diminui a mim como oposição, isso diminui essa Casa que se agacha, 
que se apequena, que se atacanha, que se amiúda, mas se vocês acharem 
que tudo isso é certo, palmas, benza a Deus, mas os fatos estão aqui 
e a filmagem está comigo, quem tiver interesse de ver, de mostrar ou 
averiguar e aqui tem deputado votado na região, deveria filmar para ver 
se não é verdade que eu estou dizendo, senhor está aqui...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que libere novamente o sinal do Deputado César. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Obrigado, Presidente. 
Mas eu não parei por aí, eu pedi todas as obras federais executadas, eu 
botei processo por processo para a Sinfra, grande parte dela feita aqui 
em São Luís. Essa semana até sexta-feira estou encaminhando para 
o Conselho Nacional do Ministério Público, porque eu mandei para 
o Ministério Público Federal e não obtive resposta. Portanto, eu vou 
mandar tudo, eu denunciarei para o Conselho Nacional do Ministério 
Público. Toda vez que um pedido meu for arquivado sem me ouvir, 
porque deve me ouvir para depois eu completar, se eu tiver ou não, dar 
substância ou não, aí que a gente pode fazer alguma coisa. Mas se tiver 
de se esborrachar na frente que alguém se esborrache. São neófitos, 
nunca exerceram cargo público, não sabem o que é o day after, vão 
saber depois o que eu estou fazendo, porque não vou me silenciar. 
E está aqui toda a comprovação do encaminhamento, de resposta do 
próprio Ministério Público abrindo os procedimentos. E se abriu o 
procedimento é porque encontrou substâncias nas minhas inquietações 
e no meu desejo de ver um Maranhão melhor. Obrigado pela deferência 
costumeira, Presidente Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Presidente, pela 
Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Hélio Soares.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Só para corroborar 

com o Deputado César Pires, que nós temos uma Comissão de Obras, 
aqui na Casa. E que o deputado possa endereçar à Comissão de Obras, 
que também é responsável pela fiscalização geral de obras do nosso 
estado. Só para adicionar ao pronunciamento do Deputado César Pires.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Neto Evangelista, V.Exa. ainda vai à tribuna? Deputado Dr. 
Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Olha, há muitos anos, a 
gente não via uma situação tão complicada na cidade de São Luís. Nós 
estamos no sexto dia de greve com inacreditáveis 100% de paralisação, 
contrariando todos os regramentos judiciais, contrariando todas as 
normas do bom senso, até porque a gente sabe que um quantitativo 
mínimo de 30% deveria ser respeitado. A população de São Luís, a 
massa trabalhadora, está amargando o sofrimento de não saber mais 
o que fazer para ter direito a ir e vir, principalmente trabalhar. O que 
foi pedido pelos trabalhadores rodoviários é muito justo, diga-se de 
passagem, corresponde a 13% de aumento salarial, que vai basicamente 
recompor a inflação do período, jornada de trabalho de 6 horas, ticket 
de alimentação de R$ 800,00, tendo em vista o aumento também do 
preço de tudo, no supermercado, no dia a dia, manutenção do plano 
de saúde, querem mais um dependente, auxílio-creche para quem tem 
filho pequeno. Várias reuniões foram feitas, nos últimos dias, várias 
mobilizações em rede social, várias conversas, discussões acalorados 
em grupos de WhatsApp. As empresas ofereceram ontem 2%, claro 
que isso foi rejeitado pela categoria, pois iria garantir um aumento de 
apenas R$ 33,00. Imagina R$ 33,00 a mais para poder recuperar todas 
as perdas que a gente teve, principalmente nesse período turbulento da 
pandemia. A prefeitura ficou silente até ontem. O prefeito já deveria 
ter se manifestado. A gente cobrou aqui, na semana passada, inclusive. 
Foi eleito com essa promessa de dialogar com os setores tanto de 
rodoviários quanto de empresários, garantindo o direito da população, 
mas apenas ontem foi para o Bom Dia Mirante. Lamentavelmente, a 
fala não me contemplou e sempre digo que lamento porque votei para 
o Braide no segundo turno. Então, tenho legitimidade para cobrar, 
Deputado Hélio, quando a ação for insuficiente e ontem foi muito 
ruim a fala do prefeito. Ele anunciou a criação de um chamado cartão 
cidadão para garantir passagem gratuita para pessoas que perderam 
emprego durante a pandemia. Contudo, ele não informou de onde vai 
sair o recurso. Não informou quantas pessoas mais ou menos estão 
nessa condição, até porque a gente tem diferença entre quem está 
desempregado, procurando emprego, desalentado, que são as pessoas 
que já desistiram. A gente não tem informação em relação ao que vai ser 
o aquecimento da economia no final do ano. Existe uma expectativa de 
aquecimento com as festas de final de ano, porém não saiu de onde vem 
o recurso, por quanto tempo vai ser o recurso e, claro, se vai oportunizar 
passagem gratuita. A primeira coisa que o prefeito tem que resolver é 
colocar o ônibus na rua, porque não tem como eu dar passagem se o 
ônibus não está circulando. Então, a gente precisa chegar a um ponto 
em que vamos discutir subsídio para o transporte público, porque 
se criou, em São Luís, uma situação que, de cada dez passageiros, 
quatro não pagam passagem. Então, quem é que paga a passagem do 
cidadão que tem a gratuidade? A pessoa que tem a gratuidade, quem 
está pagando é você, que paga R$ 3,10, R$ 3,70. Essas pessoas pagam 
a passagem de quem viaja gratuitamente. Isso está correto? Não está, 
porque eu estou aumentando, claro, o custo da passagem para todos 
que pagam. Se eu estou dando uma gratuidade, eu estou jogando no 
lombo de alguém que está pagando, o que já era para ter sido feito 
desde o tempo do seu Castelo, passando pelo seu Edivaldo e agora o 
Braide da mesma forma está se esquivando, achando que vai conseguir 
passar quatro anos e vai tentar mais quatro depois sem discutir isso 
aqui. A situação financeira das empresas é ruim. Presidente, só um 
minuto de tolerância. Então, aumentou diesel 65% esse ano, como é 
que vai fazer sem reajustar a passagem? Eu também não sou favorável 
a reajuste, mas sem dar o subsídio? A prefeitura tem que fazer uma 
mobilização orçamentária, ver o que vai fazer para liberar pelo menos aí 

dois milhões de reais para o sistema, por mês, tem que fazer, senão vai 
aumentar a passagem, porque o impasse não tem solução dessa forma. 
O Cartão Cidadão que não sabe de onde vai tirar dinheiro, quanto é o 
dinheiro, vai aumentar a quantidade de pessoas no sistema, superlotar 
ônibus. Nós já perdemos 12% da frota, aproximadamente. Então, não 
dá para entender. Precisa discutir subsídio e os grevistas precisam, a 
gente faz esse apelo, vamos colocar, pessoal, 30% da frota na rua, tem 
gente pagando 90 reais de Uber para ir trabalhar, gente que ganha mil 
e quinhentos reais por mês, mil e cem reais, como é que vai chegar 
no trabalho? Então, não tem como. Outra coisa que eu queria destacar 
muito rapidamente, a Indicação do nosso pedido para a MOB para 
autorizar a trânsito de veículos na faixa destinada a ônibus da MA-203, 
entre sete horas da manhã e nove, e entre dezessete e vinte horas, ali o 
trânsito está um verdadeiro inferno. A quantidade de obras reduziu, mas 
o tráfego continua muito lento. A população que mora naquela área está 
sofrendo bastante. Então, faço esse apelo para a MOB liberar a faixa de 
ônibus nesse período, de sete às nove da manhã e de dezessete às vinte 
horas, como em muitas cidades se faz em horário de pico. Eram essas 
as considerações, nosso muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem) 
– Presidente, para que eu não possa cometer também nenhum tipo de 
esquecimento, eu quero primeiro parabenizar o Deputado Edivaldo 
Holanda que eu acho que ele fez agora aqui os ossos de Cícero começar 
a se movimentar, de Antônio Vieira começar a se movimentar, dada 
a remontagem da história com que ele fez esse discurso em relação 
a Dona Maria Félix, muito bem construído, próprio dos grandes 
oradores gregos, romanos e Cícero me mandou uma mensagem 
psicografada de que o Edivaldo conseguiu abalá-lo no sepulcro em 
que está enterrado. Mas, Presidente, eu também quero ficar solidário 
ao Osmar Filho, ao Dr. Osmar, eu passei mensagem para eles, tentei 
ligar não consegui, estava viajando, mas deve ser dolorido, o Osmar 
muito novo, dona Maria Félix também muito nova, tive a felicidade de 
conhecê-la, por acaso da vida pública, mas tenho uma afeição grande 
pelo Osmar, e quero ficar solidário a ele, fazer do retalho e do corte 
transversal de cada pronunciamento feito aqui, ser o meu, talvez não 
teria competência grande, como Edivaldo, como Neto, que fizeram aqui 
esses pronunciamentos e outros, como V. Ex.ª também, Othelino, em 
relação a Dra. Maria Félix, me associo às palavras de V. Ex.ªs e apenas 
desejar a Osmar que Deus conforte, ao Dr. Osmar que Deus conforte e 
dê sabedoria para enfrentamento difícil com o que está acontecendo. 
Meus sentimentos à família enlutada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Último orador do Pequeno Expediente, o Deputado Wellington do 
Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial 
bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população, que Deus possa 
cuidar da segurança das pessoas, porque o Estado do Maranhão vive 
um momento de caos na segurança pública. É por isso que, na semana 
passada, nós já havíamos feito essa denúncia, estamos constantemente 
subindo na tribuna da Assembleia para fazer essa denúncia e, na 
semana passada, mais um herói, mais um policial militar foi abatido, 
foi assassinado, chegando na porta de casa, o Sargento Mozaniel. 
Fizemos a indicação solicitando ao Governo do Estado para que possa 
substituir o comandante da Polícia Militar, porque a Polícia Militar 
está sem comando, totalmente omisso, não fala nada. A violência só 
tem aumentada, a criminalidade só tem aumentado, e isso passa pelo 
comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Eu tenho certeza 
de que, com a substituição do comando da Polícia Militar no Estado 
do Maranhão, vai renovar o ânimo, a motivação dos policiais, pois 
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é um comandante inerte, um comandante omisso, um comandante 
covarde, que não faz nada para defender praças e oficiais da Polícia 
Militar. Fizemos a indicação solicitando a substituição imediata do 
comandante da Polícia Militar, além disso, investimentos para a 
compra de equipamentos e armamentos, de mais viaturas e a nomeação 
de 2.700 aprovados no último concurso da Polícia Militar do Estado 
do Maranhão. Ações efetivas que, com certeza, farão diferença e vão 
melhorar a segurança pública do Estado do Maranhão, levando em 
consideração que o governador do Estado diminuiu o investimento, 
retirou dinheiro da segurança pública para colocar na propaganda. Mas 
é um absurdo! Nós observamos também que, no dia 06 de outubro, o 
Governo do Estado usou todo aparato policial para perseguir o aliado, 
para perseguir o Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho e a 
Deputada Estadual Detinha. No dia 06 de outubro, a população do Estado 
do Maranhão tomou um susto, a população do Maranhão ficou abismada 
com tantos policiais e até helicóptero na casa do Deputado Josimar de 
Maranhãozinho e da Deputada Detinha. Já prestei minha solidariedade 
ao casal. Josimar de Maranhãozinho trabalhou na legislatura passada 
aqui, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e atualmente 
na atual legislatura com a Deputada Detinha. Recebam, mais uma vez, 
a minha solidariedade e o testemunho do trabalho de V. Ex.ªs em defesa 
do Maranhão. Eu não tenho procuração nenhuma do Deputado Josimar 
de Maranhãozinho, não faço parte do bloco, não faço parte do partido, 
mas é com dever de justiça que eu ocupo pela quarta vez a tribuna 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para fazer a defesa 
do Deputado Josimar de Maranhãozinho. Justiça em uma investigação 
contra o Deputado Josimar de Maranhãozinho. Violar as prerrogativas 
de parlamentar federal com a proferição de decisão e juízo monocrático, 
ainda que sob o argumento de que é investigado por ato estranho ao seu 
mandato, porém decorrente de anterior legislatura. O desembargador 
ainda determinou a devolução de todos os bens apreendidos, a 
suspensão imediata da operação conduzida pelo Ministério Público 
para anular tudo o que aconteceu no dia 06 de outubro. Vejo todo aquele 
aparato cinematográfico, um monte de viaturas, um monte de policiais, 
até helicóptero que é utilizado para perseguir. O Deputado Josimar de 
Maranhãozinho, depois que anunciou a candidatura ao Governo do 
Estado, recebe como gratidão do Governo do Estado a perseguição? 
É isso mesmo, Governador Flávio Dino? A perseguição? Então, mais 
uma vez, a minha solidariedade ao Deputado Federal Josimar de 
Maranhãozinho, a minha amiga Detinha que, na atual legislatura, está 
conosco na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão receba a 
minha solidariedade e mais uma vez eu estou aqui registrando para 
que possa constar nos Anais da Casa que a justiça, por meio de um 
desembargador, anulou todos os efeitos da operação contra o Deputado 
Federal Josimar de Maranhãozinho e contra a Deputada Detinha. 
O Governador Flávio Dino, que é o maior traidor da história, já está 
preparando para trair mais um aliado e aqui eu já presto a solidariedade 
ao Vice-Governador Brandão. Presto a minha solidariedade ao Vice-
Governador Brandão, estou no mesmo partido, somos do mesmo 
partido, não tenho contato com o vice-governador, não tenho reunião 
com o governador. O Governador Flávio Dino prepara um golpe, uma 
traição contra o Vice-Governador Brandão. Ao lançar a candidatura 
do Governo do Estado de Felipe Camarão, pode ter certeza de que o 
próximo abraço é de urso, cravando as unhas nas costas do aliado que 
ele disse que é fiel, que ele diz que é leal. O próximo que vai ser traído 
por Flávio Dino pode ter certeza de que vai ser o Vice-Governador 
Brandão. Coloque as barbas de molho porque, a partir do momento que 
ele lança a candidatura de um supersecretário que manda na Secretaria 
de Educação, na MOB, em secretarias das mais diversas do Governo 
do Estado, secretário forte com o poder econômico e político, pode ter 
certeza de que o próximo a ser traído será o Vice-Governador Brandão. 
Receba a minha solidariedade antecipada.

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

- Projeto de Lei n° 332, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). 
Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 

como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 155, de autoria 
do Deputado Duarte Júnior (lê). Em Discussão. Em Votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Projeto de Lei n° 069, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). 
Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 160, de autoria 
da Deputada Daniella Tema (lê). Em Discussão. Em Votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O item 4, 
como tem uma emenda vai à redação final, ainda. Projeto de Lei nº 200, 
de autoria do deputado Ariston, que estabelece o padrão de identidade 
às características do processo de elaboração da tiquira do Maranhão, e 
dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Lei nº 201, de autoria do Deputado Ariston, que estabelece o padrão 
de identidade às características do processo de elaboração da cachaça 
no Maranhão, e dá outras providências. Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Projeto de Lei nº 214, de autoria do Deputado Fábio Braga que 
cria a Semana Estadual da Defesa Sanitária e Agropecuária no Estado 
do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 
266, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, que institui março como o 
mês de conscientização sobre brincadeiras de potencial, lesão ofensiva 
física, no sistema de ensino público e privado no âmbito do estado do 
Maranhão. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. O item 8 do Projeto 
de Lei do Deputado Yglésio, ele vai à redação final e não à sanção, 
em razão de ter tido uma emenda. Projeto de Resolução Legislativa, 
de autoria do Deputado Fábio Braga (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À 
promulgação. Requerimento à deliberação do Plenário. Requerimento 
nº 392, de autoria do Deputado Adriano (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Incluído na Ordem do Dia da próxima sessão, desde que tenha os 
pareceres das referidas comissões. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) - Os dois requerimentos próximos que V. Ex.ª 
possa me conceder o tempo de 10 minutos para cada um, a fim de que eu 
possa tentar sensibilizar a Mesa da votação desses dois requerimentos 
de minha autoria, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento nº 384, de autoria do deputado. Esses últimos dois itens da 
Ordem do Dia são requerimentos à deliberação a Mesa. Requerimento 
n.º 384, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Deputado, 
V. Ex.ª tem 10 minutos para discussão. Deputado Wellington, V. Ex.ª 
gostaria de fazer a discussão dos dois ou quer fazer item a item? Então, 
Deputado Wellington vai ter cinco minutos para o item 11 e, em seguida, 
fará encaminhamento do item 12.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial 
bom dia, que Deus seja louvado! Apresentamos o Requerimento nº 384 
para que seja encaminhado expediente à presidente da Funac, Solimar 
Saboia, solicitando esclarecimentos sobre os motivos que justificam 
a concessão de diárias no valor de R$ 336 mil, no ano de 2020, e 
mais R$ 240 mil no ano de 2021. Já havíamos denunciado a farra de 
diárias no Detran, além disso, falar em Detran, existe também já uma 
decisão, uma solicitação do Ministério Público do Trabalho, para que 
as contratações temporárias do Detran tenham fim. Nós denunciamos 
a situação grave em que se encontra o Detran, um verdadeiro cabide 
de emprego, nepotismo, contratações irregulares e temporárias, o 
desrespeito aos aprovados no concurso público, um verdadeiro descaso, 
situação que a cada dia que passa fica mais grave. Um desrespeito à 
justiça, um desrespeito ao Ministério Público, passam por cima de 
decisões. Além das contratações irregulares, os contratos irregulares, 
aditivamos contratos com a BR, além de aditivar contratos, contratos 
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milionários que passam de R$ 10 milhões. Nós já havíamos denunciado 
essa farra de diárias do Detran, estamos diante do mesmo fato na 
Funac, e a Funac é mais grave ainda, o desrespeito aos servidores da 
Funac, já denunciamos, aqui na Assembleia Legislativa, a perseguição 
que esses funcionários estão sofrendo, já denunciamos a mudança da 
escala de 12/60 para 12 por 36, sem nenhuma justificativa, prejudicando 
os trabalhadores e nós inclusive já fizemos a denúncia no Ministério 
Público Estadual, no Ministério Público do Trabalho, para que tomem 
as devidas providências, inclusive o descumprimento a uma Lei, uma 
Lei Estadual que estabelece a jornada de trabalho, a carga horária, que 
está sendo descumprida pela Funac. E agora, além da perseguição, 
além de prejudicar os trabalhadores, os servidores da Funac, a farra de 
diárias na Funac, mesmo no período de pandemia, vejam, que, no ano 
de 2020, trezentos e trinta e seis mil reais gastos de diária não só pela 
sua Presidente, mas também temos dados aqui do seu motorista e de 
outras pessoas. Nós temos em Imperatriz, temos em Timon e em São 
Luís, e para que tanto dinheiro gasto nessas farras de diárias na Funac? 
E é por isso que estamos solicitando e encaminhando expediente ao 
Governo do Estado, por meio da Presidente da Funac, para que possa 
apresentar as justificativas, os esclarecimentos, pela quantidade de 
diárias, essas farras de diárias, na Funac. E solicitamos à Mesa que 
possa apreciar, aprovar o nosso Requerimento. E aos servidores da 
Funac, aos trabalhadores da Funac, continuamos na luta para reverter 
essa escala de 12 por 36 para que possa voltar 12 por 60. E, mais uma 
vez, que não sejam perseguidos, porque a tática do governador Flávio 
Dino é perseguir, que não sejam perseguidos os servidores da Funac 
que estão lutando pelos seus direitos. Era o que tinha para o momento, 
Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Indeferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor 
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) - É só solicitar a V. Ex.ª que possa representar o 
requerimento para apreciação do plenário, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Fica incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. V. Ex.ª tem cinco 
minutos para encaminhar o item 12. Requerimento nº 385/2021 (lê). 
Por cinco minutos, sem apartes

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, mais uma vez, ocupo a tribuna 
desta Casa para solicitar apreciação da Mesa e, porventura, não seja 
aprovado, seja indeferido, solicitar apreciação dos deputados. É com 
relação a compra de carne, por parte do governo do Estado, enquanto 
um milhão e quatrocentos mil maranhenses vivem na extrema 
pobreza, aumentou quatrocentos mil maranhenses, somente na gestão 
do governador Flávio Dino, nós temos a pior segurança alimentar, 
as pessoas passando fome, passando necessidade, e o Governo do 
Estado que gastar uma fortuna na compra de carnes especiais, carne 
superfaturada, comprando picanha no valor de 72 reais. E fomos fazer 
uma pesquisa e encontramos picanha no valor de 34 reais em alguns 
supermercados da cidade, sendo um deles o Supermercado Mateus, 
inclusive apresentamos aqui um encarte do Mateus, de 15 a 17 de 
outubro, picanha fatiada no valor de 34 reais. Alguns defensores do 
Governo do Estado vieram dizer que essa picanha vendida no Mateus é 
uma picanha mais dura, é a cabeça do osso, é a picanha mais dura cheia 
de nervos. Tudo bem que o governador quer comer uma carnezinha mais 
mole, uma carnezinha mais macia, mas carne superfaturada! Enquanto 
um milhão e quatrocentos mil maranhenses vivem na extrema pobreza, 
vivendo com 145 reais por mês, com menos de 145 reais por mês, o 
Governador Flávio Dino quer comprar carne cara, superfaturada! Mas é 

da prática desse governo, é o mesmo governo que comprou respiradores 
superfaturados e que não tem investigação, que ninguém diz nada. Nós 
denunciamos a compra de respiradores, nós cobramos investigação. 
Saibam os senhores que, no Rio Grande do Norte, foi aberta a CPI 
dos Respiradores e estão investigando. Vamos apresentar aqui, na 
Assembleia Legislativa, também a CPI dos Respiradores, vamos ver 
quantos deputados vão assinar a CPI dos Respiradores. Quantas pessoas 
teriam sido salvas, quantas vítimas teriam sido socorridas, quantas 
vidas teriam sido salvas se esses respiradores superfaturados com o 
pagamento adiantado tivessem chegado ao Estado do Maranhão?! 
Mas esse é outro assunto. Cobrar do Governador Flávio Dino: cadê 
o dinheiro dos respiradores? Cadê os respiradores? Cadê o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas do Estado na investigação dos 
respiradores? Nós temos um grupo de trabalho do Nordeste, deputados 
estaduais do Nordeste, e a única Assembleia que conseguiu abrir uma 
CPI foi a do Rio Grande do Norte. No Estado do Maranhão, é pior 
ainda, o Governador Flávio Dino tem a maioria absoluta total, mas 
eu espero que aumente a oposição a Flávio Dino, tendo em vista as 
trairagens, as covardias do Governador Flávio Dino. Eu já alertei aqui: 
como que o Deputado Josimar de Maranhãozinho, durante sete anos, 
aliado perfeito, aliado que sempre votou em tudo aqui na Assembleia 
a favor do Governador Flávio Dino, a partir de agora passa a ser 
odiado, perseguido? O que mudou? Quem mudou? Quem mudou foi 
o Deputado Josimar de Maranhãozinho ou quem mudou foi Flávio 
Dino? Porque, em sete anos, foi o aliado perfeito, sempre leal, fiel, 
sempre votou tudo do Governador Flávio Dino na Assembleia, tanto 
na legislatura passada, quando o Deputado Josimar de Maranhãozinho 
estava na Assembleia Legislativa. E agora, com a Deputada Detinha 
sempre fiel, sempre leal ao Governador Flávio Dino, sempre votando 
a favor de todos os projetos, o que mudou? Quer dizer que agora o 
Deputado Josimar de Maranhãozinho e a Deputada Detinha não servem 
mais para o governo? Não prestam mais para o governo? Quem mudou? 
Foi o Governador Flávio Dino ou foi o casal Josimar e Detinha? Eu 
já alertei aqui que o próximo a ser traído será quem ele levanta a bola 
dizendo que é fiel, que é leal, que é o Vice-Governador Brandão. Mas 
como era perseguição do Governador Flávio Dino, como é da sua 
natureza e da sua natureza é perseguir, é da sua natureza também é 
não ter transparência. Enquanto um milhão e 400 mil maranhenses 
passam fome, na extrema pobreza, o governador quer comprar carne 
superfaturada. Estamos solicitamos explicações e já estamos acionando 
também o Ministério Público e o Tribunal de Contas, porque as nossas 
limitações parlamentares se encerram aqui. Nós não podemos obrigar o 
governador, mas solicitaremos solicitamos ao Ministério Público e ao 
Tribunal de Contas para que possa dar continuidade a investigação das 
nossas denúncias, aqui na tribuna da Assembleia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a deputada Cleide Coutinho? 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido o requerimento. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Solicitar a V. Ex.ª que possa apresentar na próxima Sessão, para que 
possa ser apreciado pelos demais pares, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Fica incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Senhores Deputados. Grande Expediente. Inscrita a Deputada Detinha, 
por 30 minutos, com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA (sem revisão da oradora) 
- Eu quero cumprimentar todos os colegas, os internautas, a imprensa 
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que eu tanto respeito, a todos os servidores dessa Casa, o meu bom 
dia! O nosso Estado do Maranhão, além de suas grandes belezas 
naturais, além dessa riqueza natural que o nosso Maranhão tem, nós 
temos uma cultura também maravilhosa. Mas o que me deixa mais 
intrigante mesmo é a nossa política, a forma que acontece e os mistérios 
e as curiosidades que existem aqui no nosso Estado do Maranhão. 
Quero apresentar aqui para V.Exas., e serei o mais rápido possível, 
mas não tem como passar aqui o aconteceu durante esses trinta dias 
e não subir aqui e dizer para V.Exas. o sentimento, as mensagens, o 
apoio e até também, a falta de apoio que aconteceu durante esses 30 
dias. O Deputado Josimar de Maranhãozinho que eu quero agradecer 
as palavras do Wellington do Curso, que já esteve nessa Casa, foi o 
Deputado Estadual mais bem votado da história do Maranhão, quase 
100 mil votos. Se elegeu junto naquela época, no apoio, no grupo da 
família Sarney. E enquanto ele estava nessa Casa, foi levantada uma 
investigação pelo Gaeco. Aqui nessa Casa e também nobres colegas, 
nós temos grandes advogados e sabe o que é realmente esse grupo, o 
que esse grupo realmente investiga ou pelo menos, o que é para ele 
investigar. Com o passar dos anos, em que o Josimar passou nessa Casa, 
durante esses quatro anos, misteriosamente, como acontece muito aqui 
na política do Estado do Maranhão, foi cancelado, foi abafado, acabou 
essa investigação. E agora, meus amigos, no dia 6 deste mesmo mês, 
a Gaeco, um grupo de investigação, sabia que o Josimar não estava 
aqui no Estado, que ele tinha viajado pelo único aeroporto aqui da 
nossa capital, estava em Brasília. Pela madrugada, eu e meus filhos 
acordamos com helicóptero, com pessoas fortemente armadas. Eu me 
identifiquei, estava com roupa de dormir, nós mulheres sabemos muito 
bem que é a nossa intimidade, e disseram que não, que eu tinha que abrir 
porque, senão, iam derrubar a porta da minha casa. Naquele momento, 
humanamente, qualquer um fazia o que eu fazia, que foi abrir a porta. 
Perguntei se não tinha nenhuma mulher para me seguir, porque só tinha 
homens fortemente armados que disseram que estavam na minha casa, 
eles sabendo, acredito que sim, como um grupo de investigação, mais 
uma curiosidade deste Estado do Maranhão, que eu estava sozinha 
em minha casa com os meus filhos. Levaram o que deviam, levaram 
o que não deviam, os meus advogados perguntaram: cadê o processo, 
cadê a documentação? Eu não poderia, naquele momento, entregar, 
Presidente, porque era investigação, mas, às 7 horas da manhã, estava 
a Mirante, estava a Difusora, estava a imprensa local. Curiosidade, 
né! Estão adivinhando agora! Já estavam na minha casa para fazer 
cobertura. Quem fez isso sabia que não ia dar em nada. O Josimar foi 
prefeito durante oito anos, na cidade de Maranhãozinho, onde fez um 
espelho de uma administração que serviu de base de trabalho que se 
destaca no nosso grupo, o PL, pela forma de administrar e não tem, 
meus amigos, podem procurar, durante os oito anos da administração 
como prefeito, a prestação de contas do Josimar sempre foi correta, 
durante o tempo que esteve, nesta Casa, quatro anos, o trabalho que 
ele fez. E agora, mais uma vez, curiosamente, na política, quando ele 
diz que quer pedir oportunidade para o povo do Maranhão, porque é o 
único que a gente tem que realmente pedir oportunidade par ser um pré-
candidato a governador, acontecem essas coisas. Fica aí na cabeça, na 
mente de vocês que estão me ouvindo: será que não temos direito? Será 
que não podemos lançar uma pré-candidatura a governador? Será que 
o Estado do Maranhão é um ambiente fechado, onde temos que pedir 
autorização para alguém? Será que, no Estado do Maranhão, não temos 
a liberdade politicamente de mostrar o que a gente fez e deixar que o 
povo faça essa decisão? Eu confesso a V. Ex.ªs que, nesta Casa, como 
mulher, da forma que foi, da forma agressiva, da forma desrespeitosa 
que entraram na minha casa, em Zé Doca, quebraram abajur, quebraram 
cadeiras, quebraram portas, e eu fiquei aguardando mais alguma coisa 
que poderia vir. Mas o que poderia vir? Eu confesso a V. Ex.ªs que 
esperei também muitos apoios, alguma coisa, meu presidente, também 
desta Casa, porque nós temos bons advogados, vocês sabem o que são 
os nossos direitos e os nossos deveres, sabem também que entraram 
além da minha casa, entraram no meu escritório. Quem conhece o 
meu escritório que tem detalhes rosa, que tem a minha foto, tem a foto 
minha com meus filhos, e mesmo assim entraram em um escritório de 

uma Deputada Estadual. O que aconteceu comigo pode acontecer com 
qualquer um de vocês que estão aí me ouvindo, pode acontecer com 
qualquer um que estão hoje aqui na direção, foi realmente uma falta 
de respeito. Mas sempre eu entreguei minhas coisas a Deus, sempre 
eu entreguei em oração e, mais uma vez, não seria diferente, entreguei 
também mais esse ato e a justiça foi feita. Claro que a justiça divina 
é a melhor que tem, mas a justiça foi feita. Quero agradecer à Justiça 
pelo que aconteceu e agradecer profundamente a todos os maranhenses. 
Todos aqueles que, por meio de mensagem, todos aqueles por meio 
das minhas redes sociais, aqueles que foram ao meu escritório para dar 
aquele abraço, todos aqueles que sabem que a política, curiosamente, 
acontece aqui no Estado do Maranhão. Acontece principalmente com 
aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem, que fazem o dia a 
dia. Então, eu não poderia de forma nenhuma passar aqui, sem dizer 
isso pra vocês, que aconteceu, mas como aconteceu, sabiam que ia dar 
em nada, sabia, Mical, que isso era realmente para fazer um manifesto, 
para ter helicópteros, para ter drones, para mostrar nas redes sociais que 
um filho de agricultor não pode crescer, mas não sabem, Mical, que 
Daniel também veio lá do chão, que Daniel veio de pequenininho, que a 
gente pode crescer sim, que eu acredito no Estado do Maranhão, que eu 
acredito na Justiça, que eu acredito no trabalho e finalizo aqui.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Assim que 
oportuno me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputada Detinha, Deputado Wellington do Curso, me conceda um 
aparte depois, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Deputada, 
gostaria de falar antes do Deputado Wellington, se a senhora puder, 
porque o Deputado Wellington já falou.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Mas 
deixa eu falar de novo, por gentileza.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Deputado Hélio Soares.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Muito 

obrigado, Deputada, adiciono-me aqui ao seu sentimento de tristeza e 
de perplexidade, como aconteceram as coisas, solidarizo-me com Vossa 
Excelência como mãe de família, como mulher, como parlamentar 
e como uma pessoa que vive humanamente para servir. E o aparato 
que foi montado não é coisa de ser humano, uma vez que todos sabem 
da sua residência, residência fixa, parlamentar, foi prefeita, depois 
deputada, respaldada pela população, porque o que dar a referência aos 
parlamentares, aos políticos é o voto. E a sua referência já diz tudo 
quando tem nas páginas da história da sua vida a Deputada mais votada 
da história do Maranhão, coincidentemente, o seu marido também 
Josimar de Maranhãozinho foi o Deputado mais votado do Maranhão 
em nível estadual e em nível federal para fazer uma investigação seja 
qualquer que seja a investigação, eu acho quem tem residência fixa 
não precisava montar esse aparato grandioso financeiramente também, 
porque você não consegue fazer uma arruaça dessas com pouco dinheiro. 
Então, eu lamento muito a maneira como aconteceu e quero dizer que 
sou presidente do partido PL, Partido Liberal do Estado do Maranhão, e 
não concordaria, de maneira nenhuma, com uma situação dessas. Aceito 
qualquer investigação, mas da maneira que a Constituição nos permite. 
A Carta Magna nos dá o direito a viver, nos dá o direito a nos defender, 
nos dá o direito de gritar, nos dá o direito de ouvir. É com esse espírito 
que eu me solidarizo com V. Ex.ª e com nosso ilustre filiado, Deputado 
federal Josimar de Maranhãozinho. Nós agradecemos a Deus pela 
iluminação que dá aos homens para, no momento de lucidez e sensatez, 
fazer valer a justiça. Fique tranquila que Deus saberá colocar cada qual 
no seu lugar, até porque o tempo nos dirá o caminho da verdade, o 
caminho do esclarecimento, o caminho daqueles que trilham para o 
bem comum de todos, como vocês andam fazendo junto com esse grupo 
do PL e os demais parlamentares que aqui convivem nesta Casa. Que 
Deus a ilumine, deputada, e ao nosso Deputado Josimar, para que coisas 
como essa não aconteçam com outros parlamentares ou com qualquer 
outro ser humano que tenha residência fixa, que está sujeito a qualquer 
tipo de investigação. Que a Constituição prevaleça, que a sensatez dos 
homens possa reinar entre todos. Muito obrigado pelo aparte e que Deus 
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te ilumine sempre para que as coisas sejam resolvidas. Solidarismo da 
minha família a Vossa Excelência também. Muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Obrigada, Deputado 
Leonardo Sá

O SENHOR DEPUTADO LEONARDO SÁ (aparte) – 
Deputada, eu gostaria de prestar solidariedade à senhora, à família da 
senhora, ao deputado federal presidente do nosso partido, Josimar de 
Maranhãozinho. Uma operação claramente ilegal, deputados. Uma 
operação claramente ilegal! Primeiramente, o Deputado federal Josimar 
de Maranhãozinho é deputado federal no mandato e tem prerrogativa de 
foro. Quem poderia autorizar uma operação na casa do deputado federal 
é só o Supremo Tribunal Federal. Na época dos fatos ocorridos, ele era 
deputado estadual, nesta Casa, e também tinha foro, então não cabe a 
discussão se ele tinha foro onde iniciou o processo e os fatos. E mais 
outra, Deputado Arnaldo Melo: a Deputada estadual Detinha está no 
mandato e mora na mesma residência, é casada com o deputado federal 
Josimar, então ela também tem um foro e só o Tribunal de Justiça, pela 
nossa legislação, é que pode autorizar a busca e apreensão na casa de 
uma deputada estadual de mandato, sob o risco de qualquer um de nós, 
amanhã, Deputado Arnaldo, Deputado Ariston, amanhecermos com 
a polícia na porta por conta de uma ilegalidade processual. O juiz de 
primeira instância não pode, na legislação atual, autorizar a busca e 
apreensão na casa de um deputado estadual, isso é uma ilegalidade. Por 
isso fica aqui o nosso repúdio a quem autorizou a operação que foi a 
Justiça quem autoriza a operação, o juiz de primeira instância, em não 
remeter os autos ao Tribunal de Justiça. E por isso, o desembargador, 
por essa arbitrariedade, o desembargador anulou a operação e mandou 
devolver todos os bens que tinham sido apreendidos, a não ser isso, 
passa mais a forma para não dizer esdrúxula, deselegante, como foi 
abordada a residência da deputada estadual. A Assembleia do Maranhão, 
nós, deputados, temos uma coisa que se chama prerrogativa de foro, nós 
temos, e isso é um direito assegurado, isso é um Poder Legislativo, e a 
inviolabilidade do lar, da residência. Então, uma operação, claramente, 
ilegal que dois, três dias depois, essa operação pela própria Justiça, 
Deputado Adriano, Deputado Othelino Neto, pela própria Justiça, 
a própria Justiça reverteu a ilegalidade, o próprio membro de uma 
instância superior do Tribunal de Justiça, o Desembargador Bayma, 
reverteu a ilegalidade do juiz de base. Então, isso é o posicionamento e 
fica aqui, Deputada Detinha, a nossa consideração, o nosso respeito e a 
nossa aliança para um Maranhão melhor. Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) – Deputado Detinha, só uma Questão de Ordem. Eu gostaria 
de pedir aparte também, mas a senhora pode me colocar, por último, o 
último orador dentro dos apartes, está bom? 

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Deputado Wellington 
do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte) 
– Deputada Detinha, mais uma vez, eu presto a minha solidariedade à 
senhora e ao seu marido, Deputado Josimar de Maranhãozinho. E eu 
não tenho procuração nenhuma, eu já falei isso, não tenho procuração 
nenhuma do Deputado Josimar e nem da senhora, mas isso eu faço em 
defesa dos deputados. E todas as vezes que eu tive a oportunidade nesta 
Casa, eu defendi, como já defendi a Deputada Daniella Tema, quando 
a ameaçaram, puxaram arma, lá na cidade de Tuntum. Quando eu já 
defendi o Deputado Vinícius Louro, quando era candidato a prefeito, lá 
na sua cidade, e que o ameaçaram e eu vim para a tribuna desta Casa 
defender o Deputado Vinícius Louro. E eu defendo a todos - defendo a 
todos - todos os deputados desta Casa recebem a minha solidariedade 
e quando tem necessidade, eu não me acovardo, eu não tenho medo. E 
eu presto as devidas solidariedades, atenção, o apoio e o enfrentamento. 
Já mostrei isso nesta Casa. Bertoldo Brecht, dramaturgo do século 
passado, ele disse: “primeiro levaram os negros, mas não me importei 
com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, 
mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois 
prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu 
também não era miserável. Depois agarram alguns empregados, mas 
como também eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora, 

estão me levando e como eu não me importei com ninguém, ninguém 
se importa comigo”. Hoje é um dia histórico na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, uma parlamentar mulher, mãe de família, se 
emociona na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
para fazer um desabafo contra a ilegalidade, contra a irregularidade, 
e receba, mais uma vez, a solidariedade do Deputado Wellington do 
Curso. E, diga-se de passagem, não sou do PL, não tenho intimidade, 
não tenho aproximação, nunca tive nenhuma articulação política com o 
Deputado Josimar de Maranhãozinho e nem com a senhora. Diferente 
do Deputado Vinicius, Deputado Leonardo, Deputado Hélio que têm 
aproximação, Deputado Wellington totalmente fora das construções 
e articulações políticas de V. Ex.ªs, mas me doeu no coração e na 
coincidência o que estava acontecendo contra vocês dois e não podia 
me calar. Desde o primeiro momento, prestei solidariedade e, mais uma 
vez, ocupo esse tempo do Grande Expediente para registrar a minha 
solidariedade e o meu apoio à senhora e ao seu marido. Trabalhávamos 
aqui, na Assembleia Legislativa, na legislatura passada. Diante da 
perseguição e mais uma vez o questionamento: o que mudou? O 
que mudou em sete anos para que vocês possam se tornar inimigos, 
adversários, perseguidos e que queiram destruir a imagem de vocês?! 
Minha amiga, Deputada Detinha, receba a minha solidariedade e a 
solidariedade estendida também ao seu marido, Deputado Josimar de 
Maranhãozinho.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Obrigada, Wellington. 
Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Que Deus 
abençoe a todos nós! Eu quero me reportar ao Bertolt Brecht, esse 
alemão por coincidência morreu quando eu nasci e eu sou um fanzaço 
dele, mas nada disso importa e o teu testemunho, Deputada Detinha, 
aqui, remete a essa Casa procurar a Procuradoria e dar uma nota. Afinal, 
foi uma deputada desta Casa. A Procuradoria da Mulher também deveria 
dar uma nota de solidariedade para não incorrer no que Bertolt Brecht 
citou, bem citado aqui pelo Deputado Wellington do Curso. Se tinha 
colocações de blogs, colocações jornalísticas, agora passou a ter um 
testemunho seu numa tribuna, no Grande Expediente. E esta Casa, eu 
creio, deve se posicionar sim, deve emitir uma nota de solidariedade sob 
pena de não importarmos em amanhã serem outras pessoas atacadas sob 
o mesmo modus operandi com que a senhora foi. Injustiça pura! Eu não 
estou aqui para dar fundamentação jurídica, embora eu tenha assistido 
ontem e gosto dos advogados, sobretudo o Carlos Sérgio, e sei pedir 
a um e a outro auxílio técnico. A fundamentação está extremamente 
correta, mas o silêncio desta Casa me incomodou. O que poderia ser 
apenas uma questão jornalística, agora é um testemunho vivo, acabado e 
retocado de Vossa Excelência, dando aqui um testemunho. A senhora foi 
agredida e, pelo que eu senti, sequer o documento lhe fora apresentado, 
de busca e apreensão. Seria correto isso, o silêncio daqui? E amanhã, 
quando outros forem agredidos, posso ir a uma tribuna e dizer que 
desvalorização pela posição política do PL que, por não ser governo 
mais, passou a ser podre, a ser desconsiderado tudo o que é feito. Eu 
não estou vendo partido, eu não estou vendo Josimar. A Câmara deve 
se posicionar em relação a ele, que também merece o mesmo respeito 
pela convivência que tem, mas eu quero me reportar à senhora, pois 
acho que a Casa tem que emitir uma nota sim de solidariedade. Não 
era uma busca atrás de Detinha, mas ela foi agredida tal quanto. Eu não 
creio que não sabiam que o deputado estava fora, e o que procuravam? 
O silêncio me incomoda. Não é o silêncio dos inocentes, não. Eu quero 
ficar solidário à senhora, a sua dor, a sua angústia e pedir e rogar a Deus 
que outros também não sofram do mesmo padecimento que a senhora 
sofreu. Mas acho que a Procuradoria da Mulher, a Procuradoria dessa 
Casa, a própria Mesa da Casa deve emitir uma nota de solidariedade, 
sim, sob pena de amanhã, quando acontecer alguma coisa com alguém 
aqui me dar o direito de ir para uma tribuna, por que uns e outros não? 
Estaria eu errado? Somos sujeitos nessa briga, nessa gangorra política 
de um lado e de outro! Estamos sujeitos a qualquer hora disso, ou não? 
Aí eu pergunto: Para que serve a luta que eu vi aqui, canina, renhida, 
na busca da Procuradoria, e a mulher agredida nessa Casa, injusta, sem 
fundamentação teórica. Eu acho que a Casa... nós devíamos dar... quem 
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sabe a senhora se não vai ao Conselho Nacional de Justiça representar 
contra o juiz, que assim fez. Bom, de toda monta, Presidente, eu fico 
perguntando: Quem será o próximo? E qual será a posição da Casa no 
próximo? Obrigado. 

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Obrigado, Deputado 
César.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (aparte) – 
Deputada Detinha, eu vou falar agora como mulher, como parlamentar, 
como uma mulher que sempre defendeu as mulheres, em qualquer tipo 
de violência, seja mortal, psicológica, física, que as mulheres possam 
sofrer, principalmente as mulheres parlamentares, porque elas vêm 
atrás de si com uma multidão, de interesses, para que sejam resolvidos. 
E confiam na mulher, pela sua sensibilidade, essa missão. Não quero 
entrar no mérito da questão, porque não conheço, não posso falar 
aqui, mas quero me posicionar. Tenho certeza que essa minha posição 
aqui é de todas as nove Deputadas dessa Casa que se colocam neste 
momento em solidariedade à senhora, por ser essa representante. 
Então, nesse momento, eu quero fazer um registro para a senhora, 
como força, lhe passar força, uma citação de Cora Coralina que diz 
assim: “Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou, ensinou 
a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, recomeçar 
na vitória, renunciar a palavras e pensamentos negativos, mas, acima 
de tudo, acreditar nos valores humanos e otimistas”. Portanto, eu deixo 
esse ânimo para a senhora, no sentido de que a parlamentar Detinha 
precisa realmente, nesse momento, da nossa solidariedade, porque essa 
solidariedade é estendida a toda essa Casa Legislativa do Maranhão. 
Então, Deus contigo, com tua família e, certamente, tudo isso virá para 
a tua vitória. 

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Obrigada, Deputada. 
Deputado Vinícius Louro. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) – 
Deputada Detinha, primeiramente, eu quero aqui me solidarizar à V. 
EXª, eu que já tinha feito, em outros ambientes, até também aqui nesta 
Casa, na tribuna, como nas redes sociais, nos canais de comunicação, eu 
tinha me manifestado, antes mesmo da decisão do TJ, haja vista que os 
nossos gabinetes, nós temos assessoria jurídica e eu fiz várias consultas. 
E dentro dessas consultas, nós tivemos, realmente, observando o 
entendimento da ilegalidade do que aconteceu dentro da sua residência, 
o que aconteceu com a família de V. Exa. Eu me coloco aqui, Deputada 
Detinha, como um bom filho do Senhor Raimundo Nonato Alves 
Pereira, mais conhecido como Raimundo Louro, e como um bom filho 
da senhora Antônia Adelaide de Oliveira Pereira, minha mãe, conhecida 
como Adelaide Louro. Naquele momento, veio uma revolta, essa é a 
palavra, uma revolta de filho imaginando essa situação que aconteceu 
com Vossa Excelência, acontecendo com a minha mãe. Isso me trouxe 
uma revolta muito grande. Principalmente, a revolta maior foi porque 
nós somos, estamos aqui, aliás, como parlamentares representantes 
do povo do Estado do Maranhão, como deputados estaduais. Neste 
momento de solidariedade, o único gesto que nós podemos fazer é este, 
ser solidários, porque aqui, no estado do Maranhão, como eu tenho dito, 
nós, deputados estaduais, estamos com as mãos amarradas, estamos de 
joelhos, como aqui outros colegas deputados me pediram que eu não 
tirasse essa frase da Assembleia Legislativa, mas, infelizmente, é a 
prova viva de que a senhora passou e esta Casa esteve omissa e escusa. 
Eu me sinto de tal forma, Deputada Detinha, que, como eu já coloquei 
aqui, o Maranhão vem passando, eu acho que na história do Maranhão, 
vem passando por esse momento de perseguição como aconteceu com 
Vossa Excelência. Se eu falar como partido, está acontecendo conosco, 
mas muita gente vem sofrendo isso no Estado do Maranhão, muita 
gente vem sofrendo esse tipo de perseguição no Estado do Maranhão. 
Agora, por que só uma bandeira partidária? Por que só nesse momento, 
véspera de uma eleição? Essa é a pergunta que não quer calar: por 
quê? Nós temos que chamar este Parlamento, chamar atenção aqui dos 
senhores deputados porque hoje aconteceu com uma deputada estadual 
desta Casa do Estado do Maranhão, que nem sequer estava envolvida 
nessa investigação. Olha essa atrocidade! E V. Ex.ªs talvez estejam 
calados e omissos, talvez estejam também até imaginando, porque aqui, 

o que eu quero dizer que muitas das pessoas que estão aqui são pessoas 
honestas, pessoas íntegras, mas que aqui nós estamos vendo uma pessoa 
honesta e íntegra sofrendo por uma situação. V. Ex.ªs talvez estejam 
dessa forma omissa porque realmente estão preocupados, esperando 
que possam sofrer com essa mesma situação, mas eu acho que o 
Parlamento é independente, eu acho que esta Casa tem que andar de 
mãos dadas com os deputados e realmente representar cada parlamentar 
aqui como uma unidade. Eu fico de uma forma, como eu coloquei 
aqui, Deputada Detinha, só para eu concluir, porque o tema é muito 
importante, quando eu falo da bandeira: por que só um partido? Porque 
aqui se chamar atenção do Ministério Público, pelo qual eu tenho muito 
respeito, pelo Judiciário também, como a justiça foi feita, a gente não 
vê esse tipo de investigação dentro dos aliados do governo. Eu quero 
aqui até que possam declinar com essa investigação que há, entendeu?! 
Então, isso sim chama atenção, quer dizer que as investigações agora, 
no período eleitoral, e sinto na pele hoje, Deputada Detinha, sinto na 
pele hoje e todos desta Casa sabe o que eu vou falar agora, que quando 
me falavam que eles eram desse jeito eu não acreditava, até porque 
eu estive lá, hoje as pessoas falam que nós somos oposição, não, nós 
somos independentes, essa é a realidade, mas hoje eu estou sentindo na 
pele, onde aqui eu tenho que parabenizá-los, está entendendo? Tenho 
que parabenizá-los, todos eles lá que são responsáveis por esse tipo de 
perseguição, por ser mais operante, por serem mais rápidos, por serrem 
mais precisos, por serem mais práticos. E tudo isso que eu falei o mais 
no sentido de perseguição, porque para nós conseguirmos benfeitorias, 
para nós conseguirmos o progresso para o Maranhão, demora dois 
mandatos, agora para sentir o que está acontecendo em termos de 
perseguição, eles fazem em meia hora. Eram essas as minhas palavras, 
Deputada Detinha.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Obrigada, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Deputada Detinha, me 

conceda um aparte, por favor.
A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Sim, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Deputada, eu 

não poderia deixar de me manifestar e declarar a minha solidariedade 
à Vossa Excelência. Eu que, por várias vezes, subi aqui a esta tribuna 
até mesmo sendo uma voz solitária em defesa do ex-presidente Lula 
que foi perseguido pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário do 
Brasil, mais precisamente pelo juiz Sérgio Moro e pelos procuradores 
da Lava-Jato, eu não poderia deixar de manifestar. Vejam bem que o 
pior aconteceu com o nosso ex-presidente Lula, passou 580 dias preso, 
e só depois que a Suprema Corte reconheceu que havia... a Justiça no 
Brasil havia cometido uma grande injustiça contra o ex-presidente Lula. 
Então, eu não poderia deixar de manifestar e dizer que, de fato, nós 
temos que continuar denunciando parte do Ministério Público, parte 
do Poder Judiciário, que usa das suas prerrogativas de função para 
desrespeitar a lei e cometer esse tipo de ilegalidade. E eu estou me 
manifestando aqui agora nesta Tribuna, depois do seu pronunciamento, 
porque entendo, assim como o Deputado César Pires se manifestou, 
eu achava até antes, e já me manifestei isso aqui entre os pares, que a 
Casa deveria dar uma nota em defesa da prerrogativa, sobretudo, de V. 
Ex.ª como parlamentar, porque assim faz a OAB quando um advogado 
tem suas prerrogativas desrespeitadas, assim faz a Associação dos 
Magistrados, quando um magistrado tem sua prerrogativa também 
desrespeitada, assim já fez o Supremo Tribunal Federal, recentemente, 
em defesa do Alexandre de Moraes, assim fez o Senado da República 
em defesa das prerrogativas de senadores da República. E quero 
só finalizar as minhas colocações, que nós temos que ficar atentos, 
exatamente, porque isso pode acontecer, a qualquer momento, com 
um deputado, com um cidadão de bem, que está lá periferia que nem 
sequer tem advogado e pode ser preso sem uma ordem judicial, sem 
estar cometendo um crime em flagrante. Concluo minhas palavras 
dizendo o seguinte: haja vista as insinuações não dos parlamentares do 
PL, que eu tenho observado muito o pronunciamento dos parlamentares 
do PL, mas insinuações de outras lideranças políticas, insinuações da 
imprensa como se este ocorrido tivesse a ver com o Poder Executivo 
Estadual. Na verdade, a crítica, a denúncia, ela tem quer o Ministério 
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Público que solicitou de forma ilegal uma busca e apreensão. A crítica 
tem que ser ao juiz que determinou a operação que foi cumprida 15 dias 
após a decisão ilegal do juiz de primeira instância. Por que digo isso? 
Porque, de todas as vezes que eu subi a esta tribuna para fazer a defesa 
do ex-presidente Lula e de outros que foram perseguidos pela “Lava 
Jato”, em momento algum eu acusei o Executivo, acusei o Presidente 
Michel Temer e, ultimamente, muito menos acusei o Presidente Jair 
Bolsonaro, porque é Poder Executivo. A decisão se dá por uma ação 
ilegal, irresponsável a partir do abuso de autoridade do Ministério 
Público e do Poder Judiciário, e é isso que nós temos de nos manifestar 
para defender esta Casa e defender a sua prerrogativa como deputado. 
Então, eu quero mais uma vez me solidarizar com V. Ex.ª e dizer que a 
Casa, de fato, tem que se manifestar, exatamente para não deixar outras 
interpretações sobre essa questão que teve uma grande repercussão no 
Estado do Maranhão. Muito obrigado pelo seu aparte.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Eu quero.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Detinha. Deputada 

Detinha, aqui um aparte.
A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Pode falar, Deputado 

Fábio.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (aparte) - Deputada, 

nós entendemos que o Estado de Direito existe com um conjunto de leis 
que limita toda a relação jurídica e entendemos que há garantias que não 
podem ser atropeladas. Essas garantias estão geralmente no conjunto 
de leis que o país tem. Num Estado Democrático, respeitam-se esses 
princípios. Há uma obrigatoriedade desses direitos fundamentais serem 
respeitados, por exemplo, ao entrarem, a sua casa deveria ser respeitado 
o mínimo. Vamos excluir a decisão do juiz de fazer busca e apreensão 
na sua casa, mas o Poder Judiciário tem que entender que, ao adentrar 
a casa de um cidadão, ele tem que ter todo o respeito. Vejo que, muitas 
vezes, e aí o Deputado Paulo Neto há de concordar comigo que como é 
que um órgão judiciário, fazendo uma ação dessas, não existe nenhuma 
mulher para que se possa acompanhar em devidas observações, em 
cômodos da sua casa e de seus filhos? Isso tem que ser respeitado. 
Essas garantias estão na Constituição, estão prescritas e bem descritas. 
Algumas contestações levaram em conta dizer que Josimar e a senhora 
não tinham mandato na época, mas agora, neste exato momento que 
foi feita a operação, V. Ex.ªs estão no mandato e têm que ter todo o 
aparato para que se possa adentrar na casa de um deputado ou deputada, 
porque isso não é o que a senhora queira, ou que qualquer pessoa queira 
ou não, é o que está na lei, e o que está na lei deve ser cumprido e 
respeitado. Isso quando houver dúvida, a melhor situação é fazer o que 
a lei manda, e respeitar o princípio legal, as garantias constitucionais, 
feito isso, não teria a necessidade de um Desembargador tornar sem 
efeito toda uma ação, desde que se respeitado o princípio legal, o 
princípio constitucional que garante a V. Ex.ª, parlamentar, a seu 
marido parlamentar serem respeitados certos pré-requisitos. Portanto, 
eu já tinha falado sobre esse excesso que foi cometido, essa falta de 
zelo nesta questão e volto agora dizendo, no Estado como nosso de 
direito, no Estado de legalidades, a gente não pode afrontar o cidadão, 
assim como também não se pode qualquer outra autoridade que fosse, 
o Desembargador, todos aqueles que têm prerrogativas, eles também 
não podem ser desrespeitados. Portanto, aqui tanto eu quanto os outros 
deputados que me antecederam, a gente entende, que o mínimo tem 
que ser respeitado e respeitar a Constituição, respeitar aquilo que há é 
garantia no princípio constitucional, é um dever do Estado, e um dever 
dos órgãos judiciários, de todos eles, para que se tenha um Estado de 
Direito e um Estado Democrático, 

A SENHORA DEPUTADA DETINHA - Eu quero agradecer a 
todos, a nossa Deputada pela empatia das suas palavras, quero agradecer 
e concordo também com o Wellington do Curso, a despesa para o 
Estado que foi essa operação, que a gente viu que não teve necessidade, 
que a Justiça provou que foi ilegal. Quero agradecer a todos os meus 
deputados, do partido, todos da Bancada, que sempre solidarizaram, 
sempre estiveram ao meu lado. Ao César Pires pelas suas palavras, muito 
obrigada. Mas solidariedade em notas, eu aguardei até agora. Então, 
todo apoio que eu precisava segurei no Senhor, nos bons advogados e 

os resultados estão aí. Ao Zé Inácio, muito obrigado pelas suas palavras. 
Eu acho que você não entendeu bem nem o início das minhas falas e 
nem as falas do nosso grupo. Em nenhum momento, a gente julgou ou 
falou o nome de alguém. A gente só colocou curiosamente a política 
como acontece aqui na Assembleia e como acontece aqui em nosso 
Estado, mas a minha força vem do interior. Muito obrigada. Obrigada, 
Presidente pela oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputada Detinha, V. Ex.ª já concluiu o seu pronunciamento e eu 
ouvi atentamente as suas palavras e assim como os apartes. Nós 
tivemos uma reunião aqui na semana passada. Não era esse o tema, 
mas estavam presentes Deputado Hélio, que é de seu partido, Deputado 
Vinícius e outros talvez 8, 10 Deputados, e esse tema surgiu. É um 
tema inquietante que, claro, incomoda a todos. Então, eu quero dizer 
a V. Ex.ª, assim como aos demais Deputados que no dia em que 
ocorreu a operação, eu não estava em São Luís, estava em Brasília 
e ao saber liguei para o Procurador-Geral de Justiça, conversei com 
ele, da forma respeitosa como sempre faço, com qualquer cidadão ou 
cidadã, especialmente, com aqueles que representam ou os Poderes 
ou os Órgãos Constitucionais, como é o caso do Ministério Público. 
Liguei para o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Nicolau, 
conversei com ele, questionei, eu não sou advogado, mas é claro que 
logo surge a dúvida, porque a operação envolveu a residência de uma 
deputada estadual e de um deputado federal, perguntei se ele tinha 
convicção de que não teria havido uma supressão de foro, tendo em 
vista as prerrogativas suas e do Deputado Josimar. Disse a ele que, 
naturalmente, isso seria questionado, e ele disse que tinha convicção 
de que o Ministério Público agiu dentro da lei. Eu não dei detalhes 
ainda do que tinha ocorrido, mas manifestei a ele, respeitosamente, a 
preocupação, principalmente porque envolvia uma deputada estadual. 
E ele se colocou à disposição. Eu estive com ele, na segunda-feira 
retrasada, de ontem há oito dias, conversamos novamente pessoalmente 
sobre o assunto e ele me disse que nós temos que respeitar, com o 
direito de divergir, e V. Ex.ª fez isso com o Deputado Josimar. Entraram 
com as ações judiciais devidas e obtiveram uma vitória no Tribunal de 
Justiça. Então, liguei para o Deputado Josimar, no dia da operação, ele 
não atendeu, eu imagino que estava tomando as providências que tinha 
que tomar, além de, evidentemente, ferido pelo ocorrido. Então, assim, 
não houve omissão de nossa parte. Eu tenho um modo de agir sempre 
muito respeitoso, eu poderia usar a prerrogativa de presidente para ir 
além do que acho que era o devido para fazer média para alguém, mas 
tenha certeza de que, além de ter, claro, que nem um de nós, e eu digo 
sempre que nem para um adversário nós devemos desejar esse tipo de 
cena, esse tipo de episódio que aconteceu com Vossa Excelência, nem 
para um adversário, porque, de fato, qualquer um pode ser vítima de 
uma ação como essa e seria desagradável para qualquer um. Alguns dos 
colegas aqui conversaram comigo e eu disse que esse é um episódio 
triste, lamentável, compreendo a indignação da Deputada Detinha, 
assim como do Deputado Josimar, mas digo e enfatizo: conversei com 
o Procurador Eduardo Nicolau de forma tranquila e respeitosa, ele 
nos atendeu, defendeu as posições dele. Vossa Excelência tem os seus 
advogados e no que precisar a nossa Procuradora, Vossa Excelência 
inclusive é membro da Mesa Diretora, está à disposição para auxiliar. 
Se Vossa Excelência teve em algum momento a impressão, talvez por 
não termos conversado no dia, de que houve omissão por parte desta 
Presidência, tenha certeza de que não houve, porque eu fiz aquilo que 
entendi ser o correto de fazer. Senhores deputados, Tempo dos Partidos 
ou Blocos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, Questão de Ordem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Sobre esse tema, não cabe mais Questão de Ordem. Vossas Excelências 
já tiveram os apartes e agora têm o Tempo dos Partidos ou Blocos para 
se manifestarem.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Não, Senhor 
Presidente, eu só queria era, na verdade, reconhecer que Vossa 
Excelência se manifestou da forma como acabou de narrar numa 
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reunião entre mais ou menos 12 a 15 deputados. Eu inclusive estava 
presente. Quero reconhecer, rapidamente fazer um esclarecimento a 
Deputada Detinha, por isso que eu pedi a Questão de Ordem. Acho que 
ela não me entendeu bem, na verdade eu disse que os deputados do PL 
não estavam construindo uma narrativa de lançar culpa sobre o Poder 
Executivo, eu disse parte da imprensa e algumas lideranças fora deste 
plenário. Então a minha fala foi ao contrário do que V. Ex.ª entendeu. E 
finalizo, mais uma vez, me solidarizando com V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, só aproveitando o mesmo gancho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) – Obrigado, Senhor Presidente, V. Ex.ª como sempre, eu o 
admiro nesta Presidência. Senhor Presidente, diante das palavras da 
Deputada Detinha e, realmente, V. Ex.ª colocou na reunião que eu 
estava presente dentro da manifestação, da forma que V. Ex.ª entrou 
em contato com o Procurador-Geral deste estado, e, naquele momento, 
ele colocou tinha uma jurisprudência dentro desta relação desta 
operação, mas agora nunca é tarde para esta Casa se manifestar, haja 
vista que a Corte superior, tanto ao juiz singular que foi colocado, já 
se manifestou, cancelando, aliás, que esta operação seja suspensa, 
colocou de tal forma, haja vista que seria muito importante depois desta 
manifestação do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, agora o 
maior entendimento que V. Ex.ª poderia realmente seguir é do Tribunal 
de Justiça, que é a Corte superior e nunca é tarde para que esta Casa se 
manifeste em favor da Deputada Detinha.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Tempo dos Partidos ou Blocos. Senhores Deputados, antes de chamar 
o Tempo dos Partidos ou Blocos, temos que fazer aqui a promulgação 
de duas leis, ambas de autoria do Deputado Ciro Neto, que transcorreu 
o prazo para manifestação do Poder Executivo e tendo em vista que 
não houve manifestação nem pela sanção e nem pelo veto, nós faremos 
agora a promulgação e assim os dois projetos de lei do Deputado Ciro 
passarão a ser lei. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para 
a promulgação das leis. Lei Ordinária n.º 11.571 de 26 de outubro de 
2021. Estabelece diretrizes para instituição do Programa Emergencial 
de Promoção à Saúde Integral em regiões rurais no âmbito do Estado 
do Maranhão e dá outras providências. Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o parágrafo segundo combinado com o parágrafo sexto 
do art. 47 da Constituição do Estado do Maranhão promulga a seguinte 
Lei: esta Lei estabelece diretrizes para a instituição do Programa 
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 enfrentamento 
do coronavírus. Essa lei entra em vigor na data da sua de publicação, 
manda, portanto, a todas as autoridades a quem e ao conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir 
na forma em que se encontra redigida. A Senhora Primeira Secretária da 
Assembleia Legislativa do Maranhão a faça cumprir, publicar e correr. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em 
26 de outubro de 2021. Lei Ordinária de nº 11.570, de 26 de outubro 
de 2021, estabelece diretrizes para a Política Estadual de Incentivo à 
Segurança dos Mototaxistas e Motoboys e dá outras providências. O 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso 
das suas atribuições e de acordo com o parágrafo 2º, combinado com 
o Parágrafo 6º do Artigo 47, da Constituição do Estado do Maranhão, 
promulga a seguinte lei. 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. Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. Mando, portanto, a todas as autoridades e a 
quem o conhecimento e a execução da presente lei pertencerem que a 
cumprem e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A 
Senhora Primeira Secretária da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão a faça cumprir e correr. Plenário Deputado Nagib Haickel, 

do Palácio Manuel Beckman, em 06 de outubro de 2021. Deputado 
Ciro Neto, parabéns pelos dois projetos muito importantes. Que as leis 
cumpram com o seu papel de acordo com o objetivo de V. Ex.ª. Tempo 
dos Partidos ou Blocos. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, só 
levantar aqui uma Questão de Ordem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, observando o diário da nossa Assembleia 
hoje, tem aqui a publicação de um Projeto de Emenda à Constituição 
com algumas assinaturas, mas sem a assinatura do autor. Ocorre que no 
sistema, eu não sei a PL aqui da Assembleia Legislativa, consta como 
autor o Deputado Dr. Yglésio, o Projeto de Emenda Constitucional que 
altera o Artigo 136, A, autor: Yglésio Luciano Moyses Silva de Souza. 
E também tem o protocolo do próprio autor retirando a proposição. O 
deputado retirou o Projeto de Emenda à Constituição. Eu gostaria que 
a Mesa observasse que, quando se retira uma proposição, ela só pode 
ser apresentada na próxima sessão legislativa. Então, eu acredito que 
a Mesa possa rever essa publicação. Se o autor, como a mesma PEC 
está publicada sem assinatura da autoria e no sistema consta o autor, 
o Deputado Yglésio, e consta também o protocolo da sua retirada, 
a proposição não pode ser apreciada. Eu gostaria que a Mesa, não 
precisa ser neste momento, mas que se manifestasse com relação a essa 
proposição que não pode receber encaminhamento, tendo em vista que, 
regimentalmente, o autor tirou a proposição. Então, se o autor retirou 
nesta sessão legislativa, ela não pode ser mais ser apreciada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Rafael, nós vamos apreciar sim a sua ponderação, mas a 
PEC tem as assinaturas mínimas necessárias para a tramitação. Ela está 
publicada, portanto ela vai tramitar. Mas, claro, eu recebo com muito 
respeito a sua ponderação. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. 
O Deputado Marco Aurélio não está presente. Alguém gostaria de 
se inscrever? Bloco Parlamentar Independente. Deputada Socorro 
Waquim, V. Ex.ª tem oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor 
Presidente, só para concluir a Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) - É importante que a Mesa fundamente a publicação de tal 
proposição, porque se trata de artigos regimentais, da retirada de 
proposição pelo autor. Então, que não seja simplesmente a resposta que 
V.Exa. nos deu, mas que a Mesa fundamente o porquê dessa publicação, 
baseado em qual o artigo e quem é o autor, porque a gente até agora não 
sabe de quem é a autoria. Essa Casa, sobretudo, ela é uma Casa política, 
uma proposição assinada por um parlamentar, pressupõe a assinatura de 
alguns colegas, assinada por outro parlamentar, pressupõe a assinatura 
de outros colegas. Então é importante que a Mesa fundamente, 
regimentalmente, o porquê dessa publicação, tendo em vista que o autor 
retirou tal proposição, Ok?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO 
NETO - Deputado Rafael, tenha certeza que a Mesa o fará, mas eu já 
antecipei que, tendo as assinaturas necessárias, a PEC vai tramitar. Os 
esclarecimentos que V.Exa. pediu serão dados, como sempre esta Mesa 
faz.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Até porque o 
plenário é soberano, não é Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Sim, Deputado Hélio, o que vai acontecer após a publicação, no Diário 
de hoje, é que a PEC vai tramitar, para que ela seja aprovada, ela precisa 
passar pelas respectivas comissões, pela CCJ, no caso, e sobretudo no 
plenário, onde não são necessários 15 votos, é necessária a maioria 
absoluta. Deputada Socorro, V.Exa. está com a palavra.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 
Deputadas, imprensa, a minha fala hoje, ela expressa um sentimento 
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de certa forma de dever cumprido, de trabalho e ao mesmo tempo de 
preocupação sempre com o papel das mulheres, com o desempenho das 
mulheres, com a oportunidade que é aberta para as mulheres, e com o 
papel que as mulheres devem exercer na sociedade e ao mesmo tempo 
sem esquecer de ter em mente a garantia de direitos, a igualdade, do 
respeito, da dignidade da mulher, seja na política, seja na atividade 
laboral, enfim, em qualquer que seja a instância, que ela participe. 
Então, durante esse período agora, do mês de outubro, para nós, 
mulheres parlamentares, principalmente, é um mês especial, é um mês 
em que nós nos dedicamos. E no meu caso específico, do MDB Mulher, 
que sou da Executiva Nacional, nos dedicamos exaustivamente, às 
questões voltadas à saúde da mulher, por ser uma das grandes bandeiras 
que o nosso partido defende, que é cuidar das mulheres, como o eixo 
fundamental da sociedade, e não só da sua saúde, mas também com a sua 
participação política e as suas probabilidades e possibilidades de ampliar 
o seu poder e a sua participação política. Dentro desse espírito, então, 
nós fizemos na semana passada, realizamos várias visitas, encontros, 
roda de conversa, com mulheres tanto emedebistas, como mulheres que 
não são, Pastor Cavalcante, vinculadas a qualquer partido, mas sendo a 
condição de mulheres, para que pudéssemos desenvolver várias ações, 
várias atividades relativas ao câncer de mama e a preocupação com 
essa doença, que tem tirado a vida de milhares de mulheres. No Brasil, 
é a quarta doença que mais mata as mulheres. Então, o Outubro Rosa 
tem sido sempre uma referência e nós organizamos, em Timon, que é a 
minha cidade natal, onde eu já fui prefeita, pois tive a preocupação, por 
exemplo, de criar o Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, 
o CAISM, exatamente com esse sentimento, com essa visão de cuidar 
cada vez melhor das mulheres, dar a elas a sustentabilidade na sua 
saúde para se tornarem mais produtivas. Nós, então, nos organizamos 
para fazermos, em um bairro com mais de 20.000 habitantes, uma 
ação importante em uma parceria com a clínica Clinimagem, da 
Doutora Mônica Tapety, de Teresina, um projeto digital chamado 
mamografia digital móvel. Então, nós nos propomos inicialmente a 
atender mulheres, de 40 a 74 anos, com 30 mamografias. Mas qual foi 
a surpresa? De repente, foram tantas mulheres que apareceram pedindo 
o exame de mamografia que foi necessário estender essa atividade 
durante todo o dia, até que pudesse terminar às 19h, atendendo todas 
as mulheres que estavam ali querendo a mamografia. E foram feitas, 
Deputado Rafael, mais de 60 mamografias no município de Timon. E 
isso traz uma preocupação. Qual é a preocupação? É exatamente esse 
espaço de atendimento. O que representa que as mulheres de Timon não 
estão sendo atendidas na integralidade, nas suas necessidades, quando 
buscam a sua mamografia. Nós tivemos lá depoimentos de mulheres que 
disseram estar há um ano tentando, esperando a oportunidade de fazer a 
mamografia, com o exame na mão já caducado de um ano esperando a 
mamografia. Creio eu que é preciso que a gestão pública daquela cidade 
esteja com o olhar mais sensível, principalmente por ser mulher, com 
essa questão da assistência à saúde da mulher na cidade de Timon. E a 
mamografia é só um item, os demais também precisam ser cuidados. 
Então, feito isso, também fizemos outras rodas de conversas com as 
ONGs, como a Casa de Palha, onde levamos alimentos, onde tivemos 
várias conversas a respeito dos cuidados, de como a mulher deve se 
conduzir diariamente cuidando da sua saúde, fazendo o seu toque 
mamário para que tenha prevenção e automaticamente, ao descobrir 
essa possibilidade de câncer, já recorrer e conseguir imediatamente 
fazer o seu tratamento e, por consequência, obter a sua cura. Então, 
todos esses eventos foram muto produtivos. Eu faço esse registro, de 
certa forma, para apresentá-lo como a prestação de contas do serviço 
desse breve mandato que eu estou hoje aqui, na Assembleia Legislativa, 
concluindo o mandato que inicialmente era do Deputado Rigo Teles. 
Então, com esse espírito, nós queremos aqui ainda registrar que nós 
fomos a Brasília e lá participamos do extenso programa de encontro de 
mulheres, do MDB, entre o dia 17 e o dia 19, reunião de trabalho cuja 
tônica era apresentar o relatório de um trabalho feito durante as eleições 
de 2020, que se chamava Mais Mulheres, projeto Mais Mulheres eleitas 
em 2020. Nós representamos o Estado do Maranhão. A Olga Simão é a 
nossa presidente. Esse resultado detectou que nós mantivemos os 20% 

de mulheres eleitas no Maranhão como vereadoras, assim o partido 
não perdeu importância política nesse segmento, que é o segmento 
parlamentar feminino. Também nós apresentamos lá o resultado do 
Programa Conexão Mulheres, que foi um curso, uma capacitação feita 
com cartilha, com informações para as mulheres durante o período da 
eleição, para que empoderasse essas mulheres de conhecimento para 
que elas cada vez mais pudessem desempenhar o seu papel na política 
e na sua participação na política, sendo de forma que ela possa ter um 
reconhecimento, que ela tem igualdade de condições de participar na 
vida pública. Também tivemos a oportunidade de estarmos lá discutindo 
um trabalho importantíssimo que o partido elaborou para ser discutido, 
nessas próximas eleições no Brasil, que é um trabalho chamado “Todos 
Por um Só Brasil”, onde aqui está o pensamento do nosso partido, a 
ideologia do nosso partido fazendo uma propositura de ações seja de 
governo, seja de desenvolvimento ou pessoal ou econômico para que 
o Brasil possa ser um país bem melhor, nas próximas gerações. Assim, 
dentro desse documento discutido e de todas as propostas lá elencadas, 
nós levantamos a principal proposta que elegemos como a bandeira para 
essas eleições de 22 e para esse ano, que é a questão da fome. A fome 
não espera e nós vimos, e isso inclusive está confirmado nas últimas 
notícias de TV de que fome no Brasil hoje é uma grande realidade. 
Hoje, no Brasil, podemos dizer que tem em torno de dezenove milhões 
de miseráveis que só comem uma refeição por dia. Então com esse 
espírito, com essa sensibilidade, com essa preocupação, com esse 
momento cruciante que vive o Brasil, nós, mulheres, levantamos uma 
carta para chamar atenção que a grande bandeira nesse momento seja a 
fome, que seja comida na mesa, que não faltem às pessoas a condição 
de sobrevivência digna e que ao termos essa atenção voltada para 
os governantes como prioridade absoluta dos seus governos, o povo 
brasileiro, e aí por extensão todo povo maranhense, possa ter cada vez 
mais dignidade e mais vida plena. O Maranhão já tem um programa 
governamental chamado “Comida na Mesa”. O que nós queremos? 
Que esse programa não seja um programa deste governo, mas seja 
um programa de política estadual de governo permanente para que o 
povo que mais tem necessidade, os mais vulneráveis, aqueles que estão 
na favela possam ter a condição mínima de alimentação seja dos seus 
filhos, seja das crianças.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Solicito que libere o áudio para Deputada Socorro.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Só um 
minuto para terminar. Que seja para as crianças na escola, seja de uma 
forma geral que o povo brasileiro possa ter comida na mesa, todos os 
dias, para que possa assim se tornar um povo cada vez, economicamente, 
mais produtivo. Muito obrigada, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Bloco Parlamentar Democrático PL/Republicanos. Declina. Bloco 
Parlamentar Democrático PP/Solidariedade. Declina. Escala de reserva, 
Deputado Wellington do Curso. Com a palavra, o Deputado Wellington, 
por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa e internautas, telespectadores 
que nos acompanham, o nosso mais cordial bom dia. Passando para fazer 
um convite especial a todos os filiados do PSDB, a todos os vereadores 
do PSDB, a todos os vice-prefeitos do PSDB e prefeitos do PSDB para 
um grande encontro, na próxima sexta-feira, às 18 horas, dia 29, em São 
Luís, quando estaremos recebendo o nosso pré-candidato a presidente 
da República, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. É um 
convite a todos os filiados do PSDB, aos nossos 96 vereadores do PSDB, 
aos nossos quatro prefeitos do PSDB, aos nossos 14 vice-prefeitos do 
PSDB e a toda população para que possa conhecer as propostas de perto 
do governador do Rio Grande do Sul, que é pré-candidato à presidência 
da República. Estamos passando pelas prévias do PSDB, no próximo 
dia 21, e Eduardo Leite tem percorrido o Brasil. Eu estive com ele, 
no último final de semana, nas cidades de Belo Horizonte, Poços de 
Caldas e Governador Valadares, em Minas Gerais. Também nas cidades 
de Santo André e São Paulo, capital. Depois do Rio Grande do Sul, 
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está percorrendo o Nordeste e, na sexta-feira, estará no Rio Grande do 
Norte, em Teresina e, no final da tarde, às 18h, estará em São Luís. 
Um convite especial a todos os filiados, a todos os vereadores e vice-
prefeitos e prefeitos para que possam prestigiar esse grande evento, esse 
grande ato democrático das prévias do PSDB do nosso candidato, pré-
candidato à presidência da República. Então, estão todos convidados, 
inclusive a imprensa e também a população do Estado do Maranhão. 

VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Não há oradores inscritos. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada.

Ata da Sexagésima Quarta Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e um de outubro de dois mil 
e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soa-

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

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezen-
de, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, César Pi-
res, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte 
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Caval-
cante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Wellin-
gton do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (as): Ana do Gás, Carlinhos Florêncio, Doutora Thaíza 
Hortegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Paulo Neto, 
Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius 
Louro e Wendell Lages. 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 Senhores 
(as) Deputados (as): Hélio Soares, Doutor Yglésio, Duarte Júnior, 
César Pires e Roberto Costa. Esgotado o tempo regimental destinado 
a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do 
Dia, anunciando, em primeiro turno, tramitação ordinária: Projeto de 
Lei nº 160/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que estabelece 
regras para a ausência de troco em estabelecimentos comerciais e dá 
outras providências; Projeto de Resolução Legislativa nº 032/2021, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede a medalha do Mérito 
Legislativo Manuel Beckman à emissora de Rádio Timbira AM. Com 
pareceres favoráveis das competentes Comissões, os referidos Projetos 
foram aprovados e encaminhados ao segundo turno. No primeiro ho-
rário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Rafael Leitoa. No 
tempo destinado aos Partidos ou Blocos, pronunciou-se o Deputado 
Antônio Pereira, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão; pelo 
PSDB, Deputado Wellington do Curso. No Expediente Final, não houve 
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 21 de outubro de 2021.  

Deputado Roberto Costa
Presidente

Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário

Deputado Hélio Soares
Segundo Secretário

LEI ORDINÁRIA Nº 11.570 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

Estabelece Diretrizes para a Políti-
ca Estadual de Incentivo à segurança dos 
Mototaxistas e Motoboys, e dá outras pro-
vidências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o  § 6º, do art. 47, da Constitui-
ção do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

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.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se           encontra redigida. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA               LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de outubro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.571 DE 26 DE OUTUBRO DE 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.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

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 
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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.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram 
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de outubro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.572 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

Institui o Dia Estadual dos Aventu-
reiros, no âmbito do Estado do Maranhão 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Mara-
nhão o “Dia Estadual dos Aventureiros”, a ser comemorado anualmente 
no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A data comemorativa do “Dia Estadual dos 
Aventureiros” será comemorada anualmente no 4º (quarto) sábado do 
mês de maio. 

Art. 2º A data instituída por esta Lei passará a integrar o Calen-
dário Oficial do Estado do Maranhão para eventos culturais e religiosos.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram 
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 26 de outubro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.573 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

Estabelece prazos para que as insti-
tuições de ensino deem respostas às soli-
citações de diplomas, certificados e reque-
rimentos de seus alunos.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam estabelecidos prazos para que as instituições de 

ensino respondam às solicitações de seus alunos nos seguintes termos:
I – 30 dias, para emissão de certificados;
II – 48 horas, para requerimentos em geral e demais solicitações.
Art. 2º As instituições de ensino devidamente credenciadas pelos 

respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no 
prazo máximo de sessenta dias, contados da data da colação de grau de 
cada um dos seus egressos.

§ 1º O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo 
de sessenta dias, contatos de sua expedição.

§ 2º As instituições de ensino que não possuem prerrogativa de 
autonomia para o registro de diploma por elas expedidos deverão enca-
minhar o diploma para as instituições de ensino registradoras no prazo 
máximo de quinze dias, contados da data da colação de grau.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, as instituições de ensino re-
gistradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta dias, 
contados do recebimento do diploma procedente de instituições de en-
sino expedidora.

Art. 3º Os prazos constantes no artigo 2º, caput e parágrafos, 
poderão ser prorrogados pelas instituições de ensino uma única vez, 
por igual período, desde que devidamente justificado pela instituição 
de ensino superior.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação 
das penalidades competem aos órgãos de Proteção e Defesa do Con-
sumidor.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua pu-
blicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram 
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO  “MANUEL BECKMAN”, em 26 de outubro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PARECER Nº 001/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 096/2021, de 

autoria da Senhora Deputada Andreia Rezende, que Estabelece as di-
retrizes para criação do Programa de Acessibilidade a prédios de uso 
Público, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

O Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivos: assegurar o 
acesso adequado as pessoas com deficiência ou com mobilidade re-
duzida; garantir que as dependências que demandam acentuado fluxo 
de público deverão estar, preferencialmente, localizadas no térreo das 
edificações; admitir acessos laterais ou secundários em prédios tom-
bados pelo patrimônio histórico, quando tal medida implique prejuízo 
arquitetônico do ponto de vista histórico, desde que atendam aos crité-
rios específicos estabelecidos pela ABNT, e aprovados pelos órgãos do 
patrimônio histórico e cultural competentes; os espaços e/ou elementos 
construtivos devem satisfazer as condições de acessibilidade; a circu-
lação horizontal como corredores e passagens devem apresentar piso 
revestido de material não escorregadio, regular, contínuo e durável e 
não interrompido por degraus; dentre outros.

Registra a Justificativa da autora da propositura, que segundo 
informações da imprensa nos últimos anos tem-se notado uma preocu-
pação progressiva com as questões de acessibilidade de pessoas idosas 
e de pessoas com deficiência aos espaços, sejam eles de uso público 
ou não. Esta mudança de atitude se deve, em parte, a uma mudança de 
mentalidade, já que, a partir da década de 80, a pessoa com deficiência 
passa a ser vista sob a ótica da capacidade e não mais sob a ótica da 
deficiência. A partir daí, passa-se a ter também a consciência de que 
esta fatia da sociedade constitui, não mais uma minoria, mas sim um 
percentual considerável 10% da população, o que significa um número 
em torno de 16 milhões de pessoas, no caso do Brasil.

No caso do Estado do Maranhão, alguns prédios de uso público 
são desprovidos de acesso às pessoas com deficiências ou com mobili-
dade reduzida, o que acarreta grande prejuízo a esses cidadãos, pois tal 
fato acaba privando essa parcela da população de ter assegurado o seu 
direito constitucional de ir e vir.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 167/2021). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso IX, alíneas “c” e “e”, compete à Co-
missão de Obras e Serviços Públicos, deliberar sobre questões relativas 
às obras públicas, ao seu uso e gozo, bem como política e desenvolvi-
mento urbano, caso em tela.

Como podemos observar, a propositura de Lei, sob exame, esta-
belece diretrizes para criação do Programa de Acessibilidade a prédios 
de uso Público, no âmbito do Estado do Maranhão, destacando que a 
nível Nacional foi editada a Portaria Interministerial nº 323/2020, que 
dispõe sobre os procedimentos que deverão ser adotados pelos órgãos 
e entidades da administração pública federal, sobre a situação de aces-

sibilidade nos imóveis de uso público, além da definição de metas para 
a adequação às regras. Esta medida, por si só, atende a pertinência da 
matéria.

Assim sendo, é de responsabilidade do Estado criar condições 
capazes de fazer com que as pessoas que enfrentam situações desiguais 
consigam atingir os mesmos objetivos. Para isso, o Estado se coloca 
como promotor dos direitos individuais e sociais, e faz isso por meio 
de políticas públicas de inclusão das minorias e dos mais vulneráveis, 
seja por questões financeiras, econômicas e sociais ou, por limitações 
motoras ou emocionais. 

Por fim, é direito da pessoa com deficiência de viver em um am-
biente em que possa desenvolver suas habilidades sem depender de 
terceiros, desenvolvendo sua autonomia e independência. E cabe ao Es-
tado, garantir esse bem estar, principalmente por meio de formulação e 
implantação de políticas públicas.   

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário 
é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, 
e oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do in-
teresse público, pelo que opino pela aprovação do mérito do Projeto 
de Lei.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 096/2021. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos votam 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 096/2021, nos termos do voto 
do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Fábio Braga
Relator: Deputado Fábio Braga                                                                      

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Mical Damasceno                           __________________
Deputado Arnaldo Melo                                  __________________
Deputado Carlinhos Florêncio                        __________________
Deputada Socorro Waquim                            __________________
   
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
P A R E C E R Nº 002 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

637/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de reparação dos danos causados 
pelas prestadoras de serviços públicos às calçadas e vias públicas”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, as empresas concessioná-
rias, permissionárias, e demais prestadoras de serviços ficam obrigadas 
a restaurar as vias e calçadas que danificarem na execução de seus ser-
viços, resguardando a qualidade do acabamento da reparação.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria, na forma 
do texto original (Parecer nº 104/2021). Vem agora o Projeto de Lei 
a esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

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

Nos termos do art. 30, inciso IX, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Obras e Serviços Públicos, assuntos relativos a: a) assuntos referentes 
ao sistema de transporte em geral; b) ordenação e exploração dos ser-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                             QUARTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2021 35
viços de transportes; c) estudos de todas as questões relativas às obras 
públicas, ao seu uso e gozo, bem como sobre interrupção, suspensão 
e alteração de empreendimentos públicos; d) habitação e política ha-
bitacional; e) política e desenvolvimento urbano e rural. f) pesquisa e 
exploração de recursos minerais e energéticos; g) fontes convencionais 
e alternativas de energia e; h) estrutura institucional e o papel dos 
agentes dos setores mineral e energético.

Justifica o Autor, que a presente propositura visa obrigar que 
as prestadoras de serviço reparem, de forma obrigatória, no prazo 
estipulado, sob pena de multa, os danos que forem causados às vias 
e calçadas durante a execução dos serviços, pois são várias as re-
clamações oriundas dos cidadãos de casos de algumas prestadoras 
de serviços que deixam, por exemplo, após a execução de uma obra 
ou reforma, buracos nas vias ou calçadas, algo que causa diversos 
transtornos.

São diversos os danos causados à população pelos estragos 
que as concessionárias prestadoras de serviços públicos fazem após 
a realização dos serviços. Desde buracos nas vias que provocam aci-
dentes até danos nas cauçadas que fazem com que os pedrestres se 
arrisquem nas vias, pois as calçadas estão intrafegáveis. Esses danos 
deveriam ser imediatamente reparados para que não prejudiquem 
à população que sofrem com tal descaso, além de causar prejuízo 
ao erário público que é acionado juridicamente em caso de acidente 
provocado por buracos e danos nas vias públicas e calçadas.

Assim sendo, dada a importância do tema previsto na presente 
iniciativa, o Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito 
legislativo nesta comissão temática, visto que a medida ora proposta, 
tem por objetivo, coibir danos, de cunho material e moral, que forem 
causados às vias públicas e calçadas, durante a execução dos serviços 
realizados pelas empresas concessionárias, permissionárias, e demais 
prestadoras de serviços, motivos pelos quais somos de Parecer favorá-
vel no mérito pela sua aprovação.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 637/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos votam 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 637/2019, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Fábio Braga
Relator: Deputado Fábio Braga                                                                      
 
Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada  Mical   Damasceno                           _________________________
Deputado  Arnaldo  Melo                                  _________________________
Deputado  Carlinhos   Florêncio                        _________________________
Deputada   Socorro   Waquim                            __________________________
   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 621 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 369/2021, de autoria do Órgão do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão, que “Dispõe sobre alterações nos 
artigos 106 e 108 da Lei Estadual nº 8.258, de 06 de junho de 2005, 
que tratam do funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão.”.

Em suma, o Projeto de Lei, ora em análise, visa tão somente, 

adequar o Ministério Público de Contas a modelo organizacional es-
tabelecido em âmbito nacional, não contempla a criação ou expansão 
de despesa obrigatória de caráter continuado e observa o disposto nos 
arts. 16, 17, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
(LRF).

Esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de Lei, que a 
medida ora proposta, ao conferir melhor organicidade e sistematização 
às funções desempenhadas pelo Ministério Público de Contas, está em 
consonância com as diretrizes normativas da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e da Associação Nacio-
nal dos Procuradores de Contas (AMPCON), assim como atende aos 
Enunciados do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Con-
tas (CNPGC), que sugerem, dentre outras medidas, a delimitação e a 
repartição de atribuições específicas para cada um dos Procuradores 
de Contas, tais como as de corregedoria e supervisão das execuções 
de Acórdãos prolatados pelo Tribunal de Contas, além da função de 
Procurador-Geral, já existente.

É sabido que os Estados membros devem seguir as normas 
básicas do processo legislativo traçado pela Constituição Federal. 
Sobre o assunto se faz necessário destacar o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção compulsó-
ria das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as 
decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a impli-
cação com o princípio fundamental da separação e independência dos 
poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal. [ADI 637, 
rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, P, DJ de 1º-10-2004.]

O Tribunal de Contas do Estado apesar de ser considerado um 
órgão auxiliar do Poder Legislativo, possui autonomia administrativa 
e financeira e inclusive possui a reserva de iniciativa na deflagração 
do Processo Legislativo que tratar de sua estrutura e de seus servidores 
conforme se extrair da análise sistemática dos arts 73,75 e 96, II, d, da 
CF/88.

Neste sentido, é entendimento pacificado do Supremo Tribunal 
Federal, vejamos:

“A Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro, de 
origem parlamentar, ao alterar diversos dispositivos da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrariou o disposto 
nos artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal, por dispor sobre 
forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização do 
Tribunal de Contas estadual, matéria de iniciativa legislativa privativa 
daquela Corte. As Cortes de Contas do país, conforme reconhecido 
pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam das 
prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essen-
cialmente, a iniciativa privativa para instaurar processo legislativo 
que pretenda alterar sua organização e funcionamento, como re-
sulta da interpretação lógico-sistemática dos artigos 73, 75 e 96, II, 
d, da Constituição Federal. (...) O ultraje à prerrogativa de instaurar o 
processo legislativo privativo traduz vício jurídico de gravidade inques-
tionável, cuja ocorrência indubitavelmente reflete hipótese de inconsti-
tucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria 
integridade do ato legislativo eventualmente concretizado. [ADI 4.643, 
rel. min. Luiz Fux, j. 15-5-2019, P, DJE de 3-6-2019.]” Original sem 
grifos.

No tocante ao projeto de lei em tela, vê-se que não há vício for-
mal qualquer no atinente à reserva de iniciativa. Esta análise é necessá-
ria vez que a possibilidade de legislar é distribuída, pela Constituição e 
pela legislação ordinária, entre os muitos órgãos existentes. Cada qual a 
exercerá dentro de determinados limites, devendo o legislador levar em 
consideração tais vicissitudes no seu trabalho de elaboração normativa. 
Desta feita, repise-se não há aqui mácula qualquer.

Isto porque para fins de determinação da competência no pro-
cesso legislativo, deve-se observar tanto a Constituição da República, 
quanto a Constituição do Estado do Maranhão, que corroboram nossa 
opinião.

No caso presente, o art. 52 c/c art. 76, da Constituição Estadual 
prevêem: 
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Art. 52 - O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete 

Conselheiros, tem sede na capital do Estado, quadro próprio de pessoal 
e jurisdição em todo o território estadual, e exerce, no que couber, as 
atribuições previstas no art. 76 desta Constituição.

Art. 76 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
(...)
IV - prover, na forma desta Constituição:
a) os cargos de Juiz de carreira;
b) os cargos necessários à administração da Justiça, mediante 

concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto os de 
confiança, assim definidos em lei;

c) propor ao Poder Legislativo a alteração da organização e 
divisão judiciária do Estado.

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

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

369/2021, na forma do texto original.
É o voto.

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

votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 369/2021, nos termos 
do voto do Relator.               

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

em 26 de outubro de 2021.

Presidente:  Deputado Adelmo Soares 
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                  
Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado   Doutor     Yglésio                                     __________________________
Deputado    Neto   Evangelista                                   __________________________
Deputado Ciro    Neto                                               __________________________
Deputado   Antônio    Pereira                                     __________________________
_______________________                                  __________________________

  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 751 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 286/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Altera a Lei Ordinária Esta-
dual nº 10.538, de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Es-
truturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermu-
nicipal de Passageiros do Estado do Maranhão - STRP, e dá outras 
providências.

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo mo-
dificar o parágrafo 3º, do Art. 27, da Lei Estadual nº 10.538, de 12 de 
dezembro de 2016 (Dispõe sobre a Estruturação do Sistema de Trans-
porte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do 
Maranhão -STRP e dá outras providências), para suprimir a expressão 
“Executivo”, constante do referido dispositivo, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:

 
“Art.27 (...)
(...)
“§ 3º - As delegatárias de transporte Coletivo Rodoviário Inter-

municipal de Passageiros estão desobrigadas de atender às gratuida-
des previstas em normas de âmbito Estadual ou Federal, quando o ser-

viço prestado for caráter “especial”, assim considerados os serviços 
tipo Leito e de Fretamento.

Registra a justificativa do autor da propositura de Lei sob exame, 
que os serviços executivos são prestados em detrimento ao demais, fato 
este que aniquila o direito de transporte conferido pela Lei. Ocorre 
que a manutenção do termo “Executivo” impede a gratuidade do re-
ferido serviço prestado pelas delegatárias de transporte, uma vez que 
são majoritários nos ônibus. Assim, retirar o termo da Legislação dará 
efetivamente garantia do direito conferido, fazendo, de fato, valer o 
propósito para o qual a norma foi instituída. 

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro 
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da 
manifestação do poder constituinte originário. 

A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder 
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade 
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típi-
cas do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º, de-
legou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras, 
sobre criação e extinção de Ministério.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em 
sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do Chefe 
do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual”        

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando normas 
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrati-
vos é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei Estadual nº 10.538, 
de 12 de dezembro de 2016 (Dispõe sobre a Estruturação do Sistema 
de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do 
Estado do Maranhão -STRP e dá outras providências), objetivando, tão 
somente, alterar o parágrafo 3º, do Art. 27, no que diz respeito à su-
pressão da expressão “Executivo”, visto que impede a gratuidade do 
referido serviço prestado pelas delegatárias de transporte, uma vez que 
são majoritários nos ônibus, como bem esclarece a justificativa do au-
tor da propositura de Lei.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar uma 
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo 
e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Parlamento 
Estadual. No tocante a análise da constitucionalidade material também 
não há nenhuma irregularidade.

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 286/2021.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 286/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021. 
                                                                                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado   Doutor   Yglésio                                     _________________________
Deputado   Ciro   Neto                                             _________________________
Deputado   Antônio   Pereira                                      _________________________
Deputado   Rafael   Leitoa                                         _________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 760 /2021
RELATÓRIO
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do  Projeto de Lei  
nº 419/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
proíbe o corte no fornecimento de água, energia elétrica e gás em abri-
gos de idosos, orfanatos, centros terapêuticos de dependentes químicos 
e instituições, filantrópicas enquanto perdurar a vigência do Decreto 
Estadual de Calamidade Pública em decorrência da pandemia causada 
pela Covid-19.

Esclarece a Justificativa do autor, que a presente proposição obje-
tiva assegurar o fornecimento de água, energia elétrica e gás em abri-
gos de idosos, orfanatos, centros terapêuticos de dependentes químicos 
e instituições filantrópicas enquanto perdurar a vigência do Decreto 
Estadual de Calamidade Pública em decorrência da pandemia causa-
da pela Covid-19.

Preferencialmente, quanto a competência para legislar sobre a 
matéria, o art. 24, V, da Constituição Federal vigente assim dispõe:

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

(...) V - produção e consumo;
Ademais, o art. 5º, XXXII, da Carta Magna, prevê que “o Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.
Sabe-se que em decorrência da pandemia causada pela Co-

vid-19, a rotina de muitas destas instituições foi bastante prejudicada. 
As medidas de isolamento, necessárias para salvar vidas, fez com que 
a quantidade de doações destinadas para estas entidades diminuísse 
consideravelmente, afetando assim as suas respectivas finanças. 

Desta forma, para fins de possibilitar a manutenção das ativi-
dades laborativas destas instituições, faz-se necessário que o poder 
público adote medidas que venham ao encontro do interesse público, 
razão pela qual se justifica a apresentação desta proposta legislativa 
que possui caráter excepcional e privilegia sobretudo o Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana.

Isto posto, a propositura em epígrafe, vem proporcionar a es-
tas instituições a garantia do fornecimento de água, energia elétrica e 
gás enquanto perdurar a vigência do Decreto Estadual de Calamidade 
Pública em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. Impor-
tante destacar que a segurança jurídica da continuidade do serviço não 
isenta as unidades consumidoras do pagamento de eventuais valores 
devidos à concessionária prestadora do serviço.

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

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

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 419/2021, visto que o mesmo 
obedece aos requisitos constitucionais de natureza formal e material, 
previstos na Constituição Federal e na Constituição Estadual.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 419/2021, nos termos do 
voto do Relator.               

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

em 26 de outubro de 2021. 
                                                                 
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Neto Evangelista
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado   Doutor   Yglésio                                     _________________________
Deputado   Ciro   Neto                                             _________________________
Deputado   Antônio   Pereira                                      _________________________
Deputado   Rafael   Leitoa                                         _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 761 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 411/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Institui e inclui no 
Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o Abril Laranja - Mês de 
Valorização da Leitura.

Nos termos da proposição de Lei em epígrafe, fica instituído e 
incluído no Calendário Oficial do Estado o Abril Laranja – Mês de Va-
lorização da Leitura, cujo mês se comemora o nascimento do Patrono 
da Literatura Infantil Brasileira, o ilustre escritor Monteiro Lobato.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que a leitura é 
algo essencial na formação dos cidadãos, pois desenvolve a criativida-
de, aumenta o vocabulário, aprimora o conhecimento, além de ajudar 
na concentração e na construção textual. Dentro desse contexto, pode-
-se afirmar que a leitura faz a mediação entre o homem e o mundo, uma 
vez que se lê para entendê-lo e assim interagir com tudo que o cerca.

Ela também tem o poder de desenvolver a capacidade intelec-
tual e crítica das pessoas em relação a si mesmo e ao seu meio social, 
estimulando o imaginário, possibilitando-lhe responder as dúvidas em 
relação às questões que surgem ao longo da vida, se inspirando com 
novas ideias e despertando-lhe a curiosidade, sendo está o pressuposto 
básico para todas as grandes descobertas. 

Para tanto é necessária que haja políticas públicas de incentivo 
à leitura e a inclusão de novos leitores a esta prática tão prazerosa e 
recompensadora.

Sob essa perspectiva é que apresentamos este Projeto de Lei, 
cujo objetivo é valorizar a prática da leitura, fomentando a inspiração 
e a disseminação da cultura da leitura em toda a sociedade maranhen-
se, por intermédio da inserção, no calendário oficial do Estado do Ma-
ranhão, de um mês especialmente dedicado à leitura. 

O mês de abril foi escolhido em função do Dia Nacional do Livro 
Infantil, comemorado, anualmente, no dia 18 de abril, data natalícia 
do escritor Monteiro Lobato. A data foi escolhida para homenagear o 
escritor Monteiro Lobato, considerado o pioneiro, o pai da literatura 
infantil brasileira. 

A leitura se tornou uma ferramenta imprescindível para o cida-
dão sentir-se inserido na sociedade contemporânea, dada às exigências 
oriundas dela, como por exemplo, absorver uma grande quantidade de 
informações diárias e assim poder selecionar e trabalhar as que lhes 
dizem respeito. Então, podemos afirmar que o indivíduo que trabalha 
plenamente essa habilidade, muito provavelmente, se destacará dentre 
os demais na sociedade em que vive. 

No sentido etimológico a palavra cidadão deriva-se de civitas, 
que em latim significa cidade. No dicionário lê-se “CI.DA.DÃO (cida-
de+ão¹) sm 1Habitante de uma cidade. 2 Indivíduo no gozo dos direitos 
civis e políticos de um Estado. 3 pop Indivíduo, sujeito. Fem: cidadã. 
Pl: cidadãos”.1 Para o escritor Sergio Ximenes, “cidadania é a condi-
ção de cidadão” e   “cidadão é o indivíduo no pleno gozo de seus di-
reitos políticos e civis”. Quando falamos a palavra cidadania estamos 
interligando a ela a ideia de construção da consciência crítica, política 
e social do indivíduo. 

Sendo assim, a leitura possibilita a formação do cidadão e con-
sequentemente a construção da cidadania, já que é por meio da leitura 
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que o indivíduo terá a possibilidade de construir novas relações com 
as informações presentes no espaço global de uma forma dinâmica, 
crítica e autônoma. 

É somente através do frequente exercício da leitura que o leitor 
será capaz de desenvolver sua habilidade cognitiva, buscando em seu 
“banco de dados” conhecimentos prévios o que lhe fornece, assim, 
melhores condições de poder de crítica e de análise, em um constante 
e contínuo processo de aprendizagem, já que o conhecimento é uma 
fonte inesgotável.

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 205 e 215 pre-
ceitua o acesso à educação e à cultura como dever do Estado, consi-
derando a educação com fator indispensável para o pleno desenvol-
vimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Diante do exposto, conclui-se que através do hábito da leitura o 
leitor desenvolve a capacidade de entender o significado das inúmeras 
vozes que se apresentam no debate social e de manifestar-se com sua 
própria voz, tomando conhecimento de todos os seus direitos e conse-
quentemente podendo lutar por eles. Essa justificativa por si só atende 
a pertinência da matéria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto, 
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei ora em comento.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 411/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.    

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado   Doutor   Yglésio                                     _________________________
Deputado   Neto   Evangelista                                  _________________________
Deputado   Ciro   Neto                                             _________________________
Deputado   Rafael   Leitoa                                         _________________________

    COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDA-
DANIA

PARECER Nº 792 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 452/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o “Dia do Cliente” 
no Calendário Oficial do Estado do Maranhão. 

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído, no Ca-
lendário Oficial do Estado do Maranhão, o “Dia do Cliente”, a ser co-
memorado, anualmente, no dia 15 de setembro.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que a propositura, 
tem como objetivo instituir do Dia do Cliente constitui iniciativa de 
caráter cultural, pois o comércio e a indústria que o viabiliza passam a 
contar com uma data oficial reservada ao esclarecimento da sociedade. 
Isso contribui, inclusive, para o cumprimento do Código de Proteção 
de Defesa do Consumidor, pois as promoções planejadas para a data 
enfatizam os benefícios da economia formal.

Todos esses eventos sugerem confraternização e provocam ini-
ciativas comerciais que acabam por afetar positivamente a economia, 
girando as finanças e gerando empregos.

O Dia do Cliente é comemorado anualmente em 15 de setembro 
no Brasil. A data foi criada para homenagear os clientes e estreitar as 
relações entre o comércio e os consumidores. Por isso, como forma de 
agradecimento pela sua fidelidade, são promovidas promoções e des-
contos especiais.

Deve-se lembrar que diversas datas comemorativas proporcio-
nam grande volume de negócios, movimentam a economia e geram mi-
lhares de postos de trabalho. 

Assim, o dia 15 de setembro foi escolhido exatamente para que o 
evento seja um mecanismo de aquecimento da economia, em um perío-
do com poucos atrativos para o consumo.

O Dia do Cliente será aquela data em que as empresas, o comér-
cio, a indústria, as entidades prestadoras de serviços, o meio publicitá-
rio, a mídia e até mesmo os profissionais liberais poderão homenagear 
seus clientes, como bem esclarece o autor da propositura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 É o voto.

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

votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Lei nº 452/2021, 
nos termos do voto do Relator, contra o voto dos Senhores Deputados 
Adelmo Soares e Neto Evangelista.

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

em 26 de outubro de 2021.
                                                                                                                                                                                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                     Vota contra
Deputado  Doutor  Yglésio              Deputado Adelmo Soares
Deputado Ciro Neto                         Deputado Neto Evangelista
Deputado  Rafael   Leitoa                                         _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 798 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 472/2021, de autoria do Senhor Deputado Edson 
Araújo, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Centro de 
Mães Sagrado Coração de Jesus – CMSCJ, com sede e foro no Mu-
nicípio de São Luís, Estado do Maranhão.

Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.230, de 17 de março de 
2020, que Declara de Utilidade Pública o Centro de Mães Sagrado 

Coração de Jesus – CMSCJ, no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vota-
ção de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

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

Lei nº 472/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.230, de 17 de março de 2020, 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 472/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.                                              
                                                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado   Neto   Evangelista                                         ________________________
Deputado  Doutor   Yglésio                                              _________________________
Deputado   Antônio   Pereira                                             _________________________
Deputado  Ciro   Neto                                                       _________________________
Deputado Rafael    Leitoa                                                 _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  800 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 439/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que institui o “Programa edu-
cativo de sensibilização para prevenção e combate ao uso de mídias 
sociais e jogos eletrônicos e virtuais que induzam crianças e adoles-
centes à violência, à automutilação e ao suicídio”.

Nos termos da propositura de lei sob exame o programa será de-
senvolvido nas unidades da rede de ensino do Estado do Maranhão, 
públicas e particulares, com a participação da comunidade escolar e dos 
pais e responsáveis pelos educandos.

Para a execução do programa poderão ser utilizados como recur-
sos, mas não limitados: seminários, palestras, oficinas, brochuras, ví-
deos e rodas de conversas, assim como assistência psicológica e social 
àqueles que já aderiram aos jogos e às mídias de que trata o art. 1º desta 
Lei( Art. 1º, § 2º).

Prevê ainda que, o programa poderá envolver outros órgãos do 
Poder Executivo visando estabelecer acompanhamento multidisciplinar 
dos discentes envolvidos.

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 
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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 os arts. 1º, 3º, 4º e 5º 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.  

Em verdade, a proposição assume características de uma ação em 
políticas públicas, no caso, uma ação com foco principal na área de edu-
cação , conforme contextualiza a própria Justificativa, senão vejamos:

O presente projeto de Lei prevê em um contexto A proposta 
ora apresentada tem como principal objetivo sensibilizar os profes-
sores, gestores, pais familiares e responsáveis, a identificarem com-
portamentos estranhos e, sobretudo, orientarem e conscientizarem 
as crianças e adolescentes a respeito de práticas perigosas que ten-
dem à automutilação e ao suicídio.

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui 
competência para criar programas 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 439/2021, em face de sua incons-
titucionalidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 439/2021, nos 
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Antônio 
Pereira.

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

em 26 de outubro de 2021.
  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                      Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                 Deputado Antônio Pereira
Deputado   Neto E  vangelista                                  _________________________
Deputado   Ciro   Neto                                             _________________________
Deputado   Rafael   Leitoa                                       _________________________
________________________                               _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 801/2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 473/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, que Cria o “Programa 
Trabalho e Liberdade”, para geração de emprego e renda a ex-apenados 
(pessoas que já cumpriram pena) livres e ressocializados, que oportuni-
za a reintegração dessas pessoas no mercado de trabalho. Em parceria 
com o programa Trabalho com Dignidade, desenvolvido pela Secretaria 
de Administração Penitenciária e supervisionado pela Secretaria de Es-
tado do Trabalho e da Economia. Por meio de parcerias entre o Governo 
do Maranhão e as empresas privadas que adotem o Programa.

Em síntese, o programa de que trata a propositura de Lei, cujo 
objetivo é a reintegração de ex-apenados livres e ressocializados ao 
mercado de trabalho formal, através de uma Parceria Público Privada 
entre Governo do Estado do Maranhão e as empresas privadas que ado-
tem o Programa. 

Os indivíduos que cumpriram o total de pena privativa de liberda-
de nas Unidades Prisionais do Estado poderão contar com a certificação 
do programa “Trabalho com Dignidade”, desenvolvido pela Secretaria 
de Administração Penitenciária (SEAP/Ma) e com o cadastramento es-
pecífico junto à Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Soli-
dária (SETRES/Ma).

Prevê ainda, que o Programa Trabalho e Liberdade é uma Parce-
ria Público Privada entre Governo do Estado do Maranhão e as empre-
sas cadastradas. A contratação desta mão de obra implica o benefício 
fiscal à empresa de 50% do salário mínimo deduzido no recolhimento 
do imposto estadual devido.

A contratação deste profissional, representa a geração de empre-
go, a ressocialização social das pessoas e, ao mesmo tempo, o apoio a 
empresas interessadas na obtenção de benefício fiscal, quando contratar 
profissionais formados pelo Programa Trabalho e Liberdade. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

473/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 473/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 26 de outubro de 2021.

                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                     __________________
Deputado Neto Evangelista                                  __________________
Deputado Ciro Neto                                             __________________
Deputado Antônio Pereira                                      __________________
Deputado Rafael Leitoa                                    __________________
  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 802 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 432/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a veiculação 
de propagandas educativas contra a automutilação em eventos cultu-
rais e esportivos realizados no Estado do Maranhão”.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, torna obrigatório em 
eventos esportivos, salas de cinema, teatros e afins que forem cobra-
dos o ingresso, realizados no Estado do Maranhão, em ambiente aberto 

ou fechado, a veiculação de propagandas contra a automutilação, com 
menção ao Centro de Valorização da Vida – CVV (Disque 188), por 
meio de telões, sistemas de som e equipamentos similares disponíveis 
no evento. 

Ademais, segundo o art. 1º, § 3º, da propositura de lei sob exame 
a propaganda educativa será elaborada pelo Poder Público Estadual e 
disponibilizada a todos em seus sítios ou endereços eletrônicos. 

Por sua vez, o § 4º determina que na ausência de propaganda ofi-
cial, os responsáveis pelos eventos poderão elaborar propaganda com-
patível ou utilizar-se de propagandas elaboradas por outras instituições 
e organização não governamentais que abordem exclusivamente a te-
mática prevista nesta Lei, sendo vedada qualquer mensagem ideológica 
ou partidária. 

O Projeto de Lei prevê ainda, que 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.

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 verifi-
ca 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 o art. 1º. 

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.  

Em adição, quanto às entidades esportivas privadas citadas no 
art. 1º, temos que dentre os postulados em sede da Constituição Federal 
de 1988 há o princípio da autonomia desportiva, ficando a cargo das 
próprias instituições esportivas definir sua organização e funcionamen-
to, valendo sim a autodeterminação daquelas entidades para tanto.

Por fim, no que tange as demais entidades privadas, para as quais 
prevalece o princípio da livre iniciativa (art.  170, “caput”, da Consti-
tuição da República) são as mesmas dotadas de autonomia no assunto 
abordado. 

Ressalte-se por oportuno, que a Lei Ordinária nº 11.192, de 18 de 
dezembro de 2019, que Institui a Política Estadual de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio no Estado, já contempla em termos, o 
objeto da propositura de Lei, ora em análise, em especial, no § 3º, 
do art. 3º, da mencionada Lei, que prevê que o serviço telefônico 
(Disque 188 - Centro de Valorização da Vida – CVV),  deverá ter 
ampla divulgação, em especial em estabelecimentos com alto fluxo 
de pessoas, e por meio de campanhas publicitárias.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 
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pela rejeição do Projeto de Lei nº 432/2021, 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 nº 432/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                   _________________
Deputado Neto Evangelista                                  _________________
Deputado Ciro Neto                                             _________________
Deputado Antônio Pereira                                      _________________
________________________                               _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  803 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº  015/2020, de autoria do Senhor Deputado  
Doutor Yglésio,  que  altera a Lei Ordinária Estadual nº 11.091 de 26 de 
agosto de 2019, que dispõe sobre a acessibilidade em banheiros quími-
cos no âmbito do estado do Maranhão, para estender a obrigatoriedade 
dos eventos em espaços privados também terem a devida instalação.

 O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 030 /2021), com Emenda Modificati-
va, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente.

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

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

Ordinária nº 015/2020) 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 015/2020, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                    __________________
Deputado Neto Evangelista                                __________________
Deputado Ciro Neto                                            __________________
Deputado Antônio Pereira                                     __________________
Deputado Rafael Leitoa                                         __________________

PROJETO DE LEI Nº 015 / 2020

Altera a Lei Ordinária Estadual 
nº11.091 de 2019, que Dispõe sobre a 
acessibilidade em banheiros químicos no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º Modifica-se o art. 1º da Lei Ordinária Estadual n° 11.091 
de 2019 e acrescenta-se § 2º ao artigo, que passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º Nos eventos organizados em espaços públicos e priva-
dos realizados no Estado do Maranhão, fica garantida a instalação de 
banheiros químicos adaptados para atender às pessoas que utilizem 
cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida.

[...]
§ 2º Deverá constar no alvará ou autorização para realização 

do evento, aviso prévio quanto à obrigatoriedade do cumprimento do 
estabelecido 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 804 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei n° 447/2021, de autoria do Senhor  Deputado Adriano , que  
dispõe sobre a obrigatoriedade de 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 estabelecimento e dá 
outras providencias.

Nos termos do Projeto de Lei em epígrafe, 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 esta-
belecimento.

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.

O art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão aduz que, “a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer mem-
bro 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.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A 
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se 
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que 
- por implicar limitação ao poder de instauração do processo legisla-
tivo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita 
e inequívoca”.

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de ini-
ciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão 
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo 
legislativo.

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 
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produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”1.

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 Ordiná-
ria, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou regimentais 
quanto à sua escolha.

Ultrapassando os aspectos formais, impende salientar que o 
fornecimento de abrigo adequado de proteção contra sol e chuva aos 
clientes e usuários que ficam em fila de espera na área externa do esta-
belecimento constante do projeto de Lei Estadual atende à arquitrave da 
proteção do cidadão hipossuficiente, contribuindo, sobremaneira, para 
o empoderamento do consumidor, uma das diretrizes basilares da Cons-
tituição da República (art. 5º, XXXII). 

  Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência legislati-
va: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Fe-
deral legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por 
danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da República).

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

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema, 
estampada na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consu-
midor).

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando constitu-
cional que trata das competências concorrentes dos entes federados não 
nos dar uma resposta segura quanto aos limites do poder de suplemen-
tação legal dos Estados, o que pode ensejar questionamentos quanto 
à legitimidade de construção legislativa local quando já existe norma 
federal a tratar do tema, no presente caso, as dúvidas quanto a essas li-
mitações são totalmente defenestradas pela própria Lei Federal aplicada 
ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em 
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem 
como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos consumido-
res, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios funda-
mentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respei-
to à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a trans-
parência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios:

(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 

consumidor:
 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequa-

dos de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da ad-
ministração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços prestados 
ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos oferece 
azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente projeto:

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços.

        § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

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

fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a 
publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no inte-
resse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação 
e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem 
necessárias.

Nessa quadra, é juridicamente possível a confecção de lei esta-
dual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a pre-
servação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações 
consumeristas.

Com efeito, observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as pre-
missas postas acima, consiste em suplementação legítima da legislação 
federal que regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do projeto de lei, verifica-se que esse 
coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição da 
República, bem como com o Sistema de Proteção ao Consumidor 
instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor).

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei n° 447/2021, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 447/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                     _________________
Deputado Neto Evangelista                                  _________________
Deputado Ciro Neto                                             _________________
Deputado Antônio Pereira                                      _________________
Deputado Rafael Leitoa                                          _________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  805 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 437/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Cur-
so, que dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física das pessoas 
idosas em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrôni-
co ou telefônico.

Nos termos do Projeto de Lei em epígrafe estabelece que será 
obrigado, 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.

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a União, Estados 
e Distrito Federal podem legislar concorrente sobre produção, consu-
mo e responsabilidade por danos ao consumidor (inciso V e VIII do 
art. 24 da CF/1988).

Entretanto, não podemos olvidar que o §1º do art. 24 da CF/88 
determina que no âmbito da competência concorrente caberá a União 
estabelecer normas gerais, e aos Estados e Distrito Federal a competên-
cia Suplementar.

 O Código de Defesa do Consumidor já possui disciplina norma-
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tiva em relação à matéria 2 3  objeto da Proposição, qualquer alteração 
requer uma uniformidade de tratamento em todo território Nacio-
nal, afastando, assim, a competência dos Estados para legislar sobre a 
matéria suplementando a norma geral.

Nesse sentido, a Suprema Corte vem se posicionado: 
[...] É inconstitucional lei estadual, distrital ou municipal, que 

verse sobre normas gerais de defesa do consumidor, por ofender o art. 
24, VIII e § 1°, do texto constitucional. A lei não pode estabelecer 
diferenças nos serviços de cadastro de dados de proteção ao crédito 
que não sejam compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor 
(norma geral). [ADI 3.623, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 11-10-
2019, P, DJE de 4-11-2019.]

Dessa forma, a proposição interfere nas relações contratuais 
pactuadas entre consumidores e fornecedores de produtos e servi-
ços em geral, violando o princípio da livre iniciativa previsto na Car-
ta Magna (CF/88, art. 170, par. único, e art. 174)4.

A despeito disso, deve-se ressaltar que a proposição envolve 
matéria relativa à alteração Contratual de Operações de Crédito 
em Geral, Direito Civil e de Política de Crédito (CF/88, art. 22, I e 
VII), afastando, assim, a competência dos Estados para legislar sobre 
a matéria.

Nesse sentido, a Suprema Corte tem entendimento consolidado: 
[...] O artigo 22, VII, da Constituição Federal dispõe que com-

pete privativamente à União legislar sobre seguros, a fim de garantir 
uma coordenação centralizada das políticas de seguros privados e 
de regulação das operações, que assegurem a estabilidade do merca-
do, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das condi-
ções e coberturas praticadas pelas seguradoras.(ADI 4.704, rel. min. 
Luiz Fux, j. 21-3-2019, P, DJE de 4-4-2019.)

__________________________________

[...] 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 8.100, de 5 de dezem-
bro de 1990, que dispõe sobre o reajuste das prestações pactuadas nos 
contratos de financiamento firmados no âmbito do SFH vinculados ao 
Plano de Equivalência Salarial, e 8.692, de 28 de julho de 1993, a qual 
define planos de reajustamento dos encargos mensais e dos saldos deve-
dores nos contratos de financiamentos habitacionais no âmbito do SFH. 
É competência privativa da União legislar sobre política de crédito 
(art. 22, VII, CF). Inconstitucionalidade formal de legislação estadual 
ou distrital que trata da matéria. (ADI 3.532, rel. min. Edson Fachin, j. 
29-11-2019, P, DJE de 18-12-2019.).

Sendo assim, a presente proposição é inconstitucional por tratar 
de matéria legislativa privativa da União em relação a norma geral 
- disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor (CF/88, §1ª 

2  Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  [...] V - a modificação 

das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua re-
visão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 
[...]

3  Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contra-

tuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] § 1º Presume-se 
exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...] II - restringe direitos ou obri-
gações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu 
objeto ou equilíbrio contratual; [...] III - se mostra excessivamente onerosa para 
o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das 

partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. [...] 

4  A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação 
e regulação de setores econômicos, faz-se com respeito aos princípios e 
fundamentos da ordem econômica. CF, art. 170. O princípio da livre iniciativa 
é fundamento da República e da ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170. 
Fixação de preços em valores abaixo da realidade e em desconformidade com 
a legislação aplicável ao setor: empecilho ao livre exercício da atividade eco-
nômica, com desrespeito ao princípio da livre iniciativa.[RE 422.941, rel. min. 
Carlos Velloso, j. 5-12-2005, 2ª T, DJ de 24-3-2006.]

do art. 24), Direito Civil e de Política de Crédito (CF/88, art. 22, 
I e VII); além de violar materialmente o princípio da livre iniciativa 
(CF/88, art. 170, par. único, e art. 174).

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei n° 437/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 437/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  
     
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                  ________________
Deputado Ciro Neto                                            ________________
Deputado Antônio Pereira                                   ________________
Deputado Rafael Leitoa                                       ________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  807/2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do  Projeto de Lei nº 438/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Institui a Campanha 
Permanente de Orientação, Informação, Prevenção e Combate ao 
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) no âmbito do Estado 
do Maranhão.”

Nos termos da propositura de Lei, sob exame, fica instituída a 
Campanha Permanente de orientação, informação, prevenção e com-
bate ao Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) no âmbito do 
Estado do Maranhão.

 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). 

Prevâ ainda, que na referida campanha, poderão ser promovidas 
as seguintes atividades:  palestras de sensibilização aberta à população; 
fóruns de debates com o objetivo de levar ao conhecimento da popula-
ção informações sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG); 
distribuição de folhetos informativos sobre o Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG), bem como fornecer orientações sobre o diagnósti-
co e o tratamento adequado da doença.

 São objetivos da campanha:  manter, de forma constante e ativa, 
as ações de combate à doença; ampliar a informação e o conhecimento 
sobre a ansiedade, suas causas, sintomas, os meios de prevenção e 
de tratamento; incentivar a busca pelo diagnóstico e tratamento dos 
pacientes; combater o preconceito relacionado à ansiedade.

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 verifi-
ca 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:
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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 os arts. 1º, 2º e 3º 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.  

Em verdade, a proposição assume características de uma ação 
em políticas públicas, no caso, uma ação com foco principal na área 
de saúde mental, conforme contextualiza a própria Justificativa, senão 
vejamos:

O TAG é um dos transtornos psiquiátricos mais subdiagnos-
ticados. O tratamento deve ser oferecido logo que possível, e pode 
ser feito com abordagem orientadora, farmacoterapia, psicotera-
pia ou combinação de ambos. Um grave problema que existe é que 
a maioria dos pacientes com TAG não buscam tratamento. Rara-
mente os pacientes procuram diretamente um profissional de saúde 
mental, preferindo o clínico geral ou médicos de outras especialida-
des. A queixa predominante é de sintomas físicos vagos e que não 
caracterizam uma enfermidade 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 tra-
tar 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 apro-
vação deste projeto de lei. Precisamos sensibilizar a população, por 
meio de ações educativas, palestras, seminários e conferências, so-
bre os modos de combater e prevenir a ansiedade em todas as suas 
formas. Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta 
Casa Legislativa a presente proposição. 

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui 
competência para criar programas 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. 

Por fim, é preciso pontuar, ainda, que a Lei Estadual nº 10.549, de 
27 de dezembro de 2016, já instituiu a Semana Estadual de Conscien-
tização sobre as patologias psiquiátricas (transtornos depressivos e an-
siosos, transtornos mentais graves e persistentes e transtornos mentais 
decorrentes do uso de álcool e outras drogas) no âmbito do Estado do 
Maranhão, a ser celebrada, anualmente, na semana do dia 10 de outu-
bro, Dia Mundial da Saúde Mental.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 438/2021,  em face de sua incons-
titucionalidade.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 438/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                         _______________
Deputado Neto Evangelista                                 ___________________
Deputado Ciro Neto                                             ___________________
Deputado Antônio Pereira                               ___________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 808 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 464/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso , que Assegura a prioridade 
de matrícula para o aluno, cujos pais ou responsáveis sejam idosos ou 
pessoas com deficiência, em escola pública próxima de sua residência, 
conforme especifica.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica assegurada 
à criança e ao adolescente cujos pais ou responsáveis sejam idosos ou 
pessoas com deficiência, a prioridade de vaga em escola pública mais 
próxima de sua residência.

O Projeto de Lei prevê ainda, que a pessoa idosa ou com deficiên-
cia, deverá solicitar a matrícula diretamente nas unidades da rede públi-
ca de ensino que sejam de interesse da família, mediante apresentação 
dos seguintes documentos: da criança ou do adolescente, documento 
que comprove sua identidade; e dos pais ou responsáveis, documento 
que ateste a condição de pessoa idosa ou com deficiência e comprovan-
te de residência.

O auxílio de que trata a presente Propositura será necessário apre-
sentar documento que comprove sua guarda ou tutela.

   Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 9.614, de 1º de junho de 
2012, que dispõe sobre o direito de matrícula, em estabelecimentos de 
ensino da rede pública estadual próximos, de pessoas com deficiência, 
e dá outras providências.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a 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 464/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 9.614, de 1º de junho de 2012, 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 464/2021, 
nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
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em 26 de outubro de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                            _______________
Deputado Doutor Yglésio                                             _______________
Deputado Ciro Neto                                                     _______________
Deputado Rafael Leitoa                                                 _______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 811 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 460/2021, de autoria do  
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a implemen-
tação de ações que menciona na área de prevenção a violências auto 
infligidas, voltadas para os servidores da segurança públicas, e dá outras 
providências. 

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica o Poder Execu-
tivo autorizado a implementar programa específico de modo a atender 
aos servidores da segurança pública, com adoção de políticas públicas e 
ações voltadas para a prevenção de violências autoprovocadas ou auto 
infligidas, bem como autorizado a abrir crédito especial à Lei Orçamen-
tária Anual para execução das medidas de que trata esta lei, sem pre-
juízo da utilização dos recursos repassados pelos fundos da segurança 
pública e outros a serem arrecadados relativos ao produto de arrecada-
ção de multas judiciais, mediante celebração de convênio e termos de 
cooperação financeira com o Poder Judiciário.

O Projeto de Lei prevê ainda, que a Secretaria de Estado de Jus-
tiça e da Segurança Pública divulgará, após ampla consulta a profissio-
nais da saúde e da segurança pública, um protocolo estadual de preven-
ção e atendimento dos casos de emergência psiquiátrica que envolva 
comportamento suicida nos órgãos que compõem a Segurança Pública, 
a ser adaptado às competências de cada órgão.

Tendo em vista que a matéria contida no bojo da proposição 
relaciona-se à criação de obrigação para o Poder Executivo Estadual, 
a proposição se insere no âmbito daquelas de iniciativa privativa do 
Governador a que se refere do art. 43, da Constituição do Estado do 
Maranhão. 

Assim, quando o Poder Legislativo cria despesa ou obrigação 
ao Poder Executivo, deixa de observar a regra da iniciativa legislativa 
prevista constitucionalmente, havendo objeções nesta fase do processo 
legislativo.

De outra sorte, não cabe ao Poder Legislativo, por meio de inicia-
tiva de projeto de lei criar programa governamental.

A questão jurídica ora analisada se funda na controvérsia sobre 
a iniciativa legislativa privativa (ou reservada) e a iniciativa legislativa 
concorrente. A esse respeito, é incontroverso que, no nosso ordenamen-
to jurídico, a regra é a iniciativa legislativa pertencente ao Poder Legis-
lativo e a exceção é a atribuição dessa iniciativa ao Poder Executivo e/
ou a determinada categoria de agentes, entidades e órgãos.

Por se tratar de uma exceção, a iniciativa legislativa privativa do 
Poder Executivo não pode ser presumida, e as hipóteses previstas Cons-
tituição devem sempre ser interpretadas de maneira restritiva, sob pena 
de transferir a iniciativa do processo legislativo (função típica do Par-
lamento e de seus membros) a agentes que não detém tal prerrogativa. 

O Poder Legislativo, ao encaminhar projeto de lei, criando pro-
grama e impondo atribuições ao Poder Executivo, invade a esfera de 
competência privativa do Chefe do Executivo, maculando de inconsti-
tucionalidade a norma proposta, por afronta aos artigos 43 da Constitui-
ção Estadual, cumulados com os artigos 61, parágrafo 1º, inciso II, alí-
nea “b”, artigo 84, inciso III e artigo 167, todos da Constituição Federal. 

Nesse sentido, a apresentação de projetos de lei autorizativos 

por parlamentares visa, em regra, contornar tal inconstitucionalidade, 
fazendo com que seja aprovado comando legal que não obrigue, mas 
apenas autorize o Poder Executivo a praticar uma determinada acabo.

Embora não haja obrigação de cumprimento, é certo de que a 
Constituição não menciona que a iniciativa privativa do Governador se 
restringe as leis impositivas. Dessa forma, qualquer projeto que viole 
o disposto no art. 61, §1°, da Constituição Federal, como os projetos 
autorizativos, é inconstitucional, obrigando ou não o Poder Executivo. 

Além disso, os projetos de lei autorizativos de iniciativa parla-
mentar são injurídicos, na medida em que não veiculam norma a ser 
cumprida por outrem, mas mera faculdade (não solicitada por quem de 
direito) que pode ou não ser exercida por quem a recebe. 

Nesse sentido, REALE5 esclarece o sentido de lei: \
Lei, no sentido técnico desta palavra, só́ existe quando a norma 

escrita é constitutiva de direito, ou, esclarecendo melhor, quando ela 
introduz algo de novo com caráter obrigatório no sistema j jurídico em 
vigor, discai limando comp. ornamentos individuais ou atividades p pú-
blicas. (..) Nesse quadro, somente a lei, em seu sentido próprio, é capaz 
de inovar no Direito já́ existente, isto é, de conferir, de maneira origina-
ria, pelo simples jato de sua publicação e vigência, direitos e deveres a 
que todos devemos respeito.’ 

O projeto autorizativo nada acrescenta ao ordenamento jurídico, 
pois não possui caráter obrigatório para aquele a quem é dirigido. Ape-
nas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo que já́ lhe compete fazer, 
mas não atribui dever ao Poder Executivo de usar a autorização, nem 
atribui direito ao Poder Legislativo de cobrar tal uso. 

A lei, portanto, deve conter comando impositivo aquele a quem 
se dirige, o que não ocorre nos projetos autorizativos, nos quais o even-
tual descumprimento da autorização concedida não acarretará qualquer 
sanção ao Poder Executivo, que é o destinatário final desse tipo de nor-
ma jurídica. 

A autorização em projeto de lei consiste em mera sugestão diri-
gida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido jurídico de lei, 
acima exposto. Tal projeto é, portanto, injurídico. Essa injuridicidade 
independe da matéria veiculada no projeto, e não se prende à iniciativa 
privativa prevista no art. 61, §1°, da Constituição 

A normativa também apresenta vício de inconstitucionalidade 
de ordem material, na medida em que cria programa permanente a ser 
suportado pela Administração estadual, sem previsão orçamentária cor-
respondente. 

Quanto à forma, a lei ordinária não é o instrumento correto para 
o fim previsto, que poderia ser utilizada a proposição de indicação, nos 
termos do art. 152, do Regimento Interno desta casa. 

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 460/2021 em face de sua incons-
titucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 460/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                          _______________
Deputado Antônio Pereira                                           _______________
Deputado Ciro Neto                                                       _______________
Deputado Rafael Leitoa                                               _______________

5  REALE, Miguel, Licores Preliminares de Direito. 27 ed., São 
Paulo: Saraiva, 2002, p.163.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 812 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 461/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre o fornecimen-
to gratuito de fraldas descartáveis para crianças, idosos e pessoas com 
deficiência, e dá outras providências. 

O presente Projeto de Lei prevê o fornecimento gratuito de 
fraldas descanáveis para crianças, idoso e pessoas com deficiência no 
âmbito do estado do Maranhão, por meio da promoção de ações que 
tenham como objetivos a garantia da saúde básica e a prevenção con-
tra riscos de doenças, tendo por objetivos, promover ações e mecanis-
mos que busquem garantir meios seguros e eficazes na administração 
da higiene de pessoas com necessidade de uso continuo ou temporário 
de fraldas descartáveis,  reduzir as faltas em dias letivos nos casas de 
estudantes que não tenham acesso aos itens básicos de higiene, e, por 
decorrência, evitar prejuízos à aprendizagem e ao rendimento escolar 
e  desenvolver campanhas e fazer ampla divulgação sobre a higiene e o 
combate à pobreza higiênica, destacando a importância de materiais e 
condições seguras. 

Tendo em vista que a matéria contida no bojo da proposição rela-
ciona-se à criação de obrigação de despesa para o Poder Executivo Es-
tadual, ainda não especifique dotação orçamentária específica e possibi-
lite ainda que esta corra por conta de doações de terceiros, a proposição 
se insere no âmbito daquelas de iniciativa privativa do Governador a 
que se refere do art. 43 da Constituição do Estado do Maranhão. 

Assim, quando o Poder Legislativo cria despesa ou obrigação 
ao Poder Executivo, deixa de observar a regra da iniciativa legislativa 
prevista constitucionalmente, havendo objeções nesta fase do processo 
legislativo.

De outra sorte, não cabe ao Poder Legislativo, por meio de inicia-
tiva de projeto de lei criar programa governamental.

A questão jurídica ora analisada se funda na controvérsia sobre 
a iniciativa legislativa privativa (ou reservada) e a iniciativa legislativa 
concorrente. A esse respeito, é incontroverso que, no nosso ordenamen-
to jurídico, a regra é a iniciativa legislativa pertencente ao Poder Legis-
lativo e a exceção é a atribuição dessa iniciativa ao Poder Executivo e/
ou a determinada categoria de agentes, entidades e órgãos.

Por se tratar de uma exceção, a iniciativa legislativa privativa do 
Poder Executivo não pode ser presumida, e as hipóteses previstas Cons-
tituição devem sempre ser interpretadas de maneira restritiva, sob pena 
de transferir a iniciativa do processo legislativo (função típica do Par-
lamento e de seus membros) a agentes que não detém tal prerrogativa. 

O Poder Legislativo, ao encaminhar projeto de lei, criando pro-
grama e impondo atribuições ao Poder Executivo, invade a esfera de 
competência privativa do Chefe do Executivo, maculando de inconsti-
tucionalidade a norma proposta, por afronta aos artigos 43 da Constitui-
ção Estadual, cumulados com os artigos 61, parágrafo 1º, inciso II, alí-
nea “b”, artigo 84, inciso III e artigo 167, todos da Constituição Federal. 

A normativa também apresenta vício de inconstitucionalidade 
de ordem material, na medida em que cria programa permanente a ser 
suportado pela Administração Estadual, sem previsão orçamentária cor-
respondente. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal vem consolidando, por-
tanto, jurisprudência em respeito tanto ao princípio da reserva de incia-
tiva quanto ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Quanto à forma, a Lei Ordinária não é o instrumento correto para 
o fim previsto, que poderia ser utilizada a proposição de indicação, nos 
termos do art. 152, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 461/2021 em face de sua incons-

titucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 461/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _______________
Deputado Doutor Yglésio                                              _______________
Deputado Antônio Pereira                                             _______________
Deputado Rafael Leitoa                                                 _______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 815 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 431/2021, de autoria 
do Senhor  Deputado  Wellington do Curso que, “dispõe acerca da 
obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino públicos e privados 
manterem programas de educação física adaptada, bem como sua exe-
cução, voltados ao atendimento de alunos com deficiência intelectual e 
múltipla no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam os estabelecimentos 
de ensino, públicos ou privados, obrigados a manterem programas de 
educação física adaptada, bem como sua execução, voltada para o aten-
dimento dos alunos com deficiência intelectual e múltipla no Estado do 
Maranhão.

Em síntese, a presente propositura de Lei, determina que a ativi-
dade de educação física adaptada deverá seguir os seguintes critérios 
para sua execução:  garantir o atendimento educacional específico para 
cada tipo de deficiência;  os profissionais de educação física da rede de 
ensino deverão integrar nas atividades esportivas os alunos portadores 
de deficiência aos demais alunos; viabilizar a atuação conjunta com ins-
tituições públicas e privadas, assim como associações ou fundações que 
incluam, entre suas finalidades institucionais, a educação de pessoas 
com deficiência.

Determina ainda a presente propositura de Lei, que o corpo do-
cente 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.

No mesmo sentido, contextualiza a Justificativa: 
Mais especificamente a Educação Física Adaptada, a área da 

Educação Física que estuda a motricidade de pessoas com necessi-
dades educacionais especiais, através de metodologias adequadas a 
fim de proporcionar aos educandos com deficiência, condições de 
participação e desenvolvimento de suas capacidades funcionais, 
respeitando as diferenças. 

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 
escolas na definição de suas propostas pedagógicas.

Assim, ficou determinado por aquele instrumento legal que, res-
peitada a Base Nacional Curricular Comum - estabelecida pela União 
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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 de educação que alertam para uma 
parcimônia na inclusão de conteúdos e atividades nos currículos esco-
lares 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 Comis-
são de Educação, Cultura e Desporto-, com fulcro em argumentos 
técnicos–pedagógicos e em disposições constitucionais e infracons-
titucionais, sobretudo da LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção 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 Distrital), como orientação dada pelo Poder Executivo, via Minis-
tério da Educação-MEC.”

Tendo em vista estas considerações, entendemos ser inapropriada 
a inclusão da presente atividade nos currículos escolares da rede esta-
dual de ensino, seja pública ou particular.

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

pela rejeição do Projeto de Lei nº 431/2021, em face de sua ilegali-
dade.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 431/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           ______________
Deputado Doutor Yglésio                                              ______________
Deputado Ciro Neto                                                       ______________
Deputado Rafael Leitoa                                                 ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 817/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

050/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Marco Aurélio, que pro-
põem Conceder o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Marcos 
Antônio da Silva Grande, natural de Belém , Estado do Pará.

Consta na Justificativa do autor da propositura de Lei, que o ho-
menageado, o Senhor Marcos Grande é Bacharel em Estatística, pela 
Universidade Federal do Pará (UFPA), é especialista em Gestão Públi-
ca pela Universidade Católica de Brasília. Atualmente é o Presidente 
da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares -Emserh desde 21 de 
janeiro de 2020.  Foi Presidente da Comissão de Contas da Secretaria 

de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA), nos anos de 2018 e 2019, 
e Conselheiro Administrativo da Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão (Caema), de 2016 a 2020. Antes, atuou como Gestor de 
Contratos e Convênios e Assessor de Programas Estratégicos da Secre-
taria Estado da Infraestrutura do Maranhão (Sinfra/MA) e Coordena-
dor Geral de Prestação de Contas do Ministério do Esporte.

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.

Da análise da propositura, tem-se, pois, por preenchidos os re-
quisitos exigidos para a concessão do título mencionados pelo art. 138, 
V, h, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, com nova 
redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010.

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 050/2021, de autoria do Senhor Deputado Marco 
Aurélio.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
050/2021, nos termos do voto do Relator.

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

26 de outubro de 2021.                                                                                                                                                                                                       

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                        _____________
Deputado Doutor Yglésio                                              _____________
Deputado Antônio Pereira                                             _____________
Deputado Ciro Neto                                                       _____________
Deputado Rafael Leitoa                                                _____________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 818 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

053/2021, apresentado pela Senhora Deputada Daniella Tema, que 
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Se-
nhora Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues.

Justifica a autora da propositura de Lei, que a homenageada, 
a Senhora Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, nascida em 09 
de outubro de 1948, em Franca, interior de São Paulo, filha única de 
Clarismundo lnácio e Jacira Trajano Inácio. Durante sua infância, em 
Franca/SP, ela teve duas grandes influências femininas na sua criação: 
sua mãe e sua tia, e, desde então, teve a oportunidade de experimentar o 
que é trabalhar com o varejo. 

Formada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, em 
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1972, conseguiu transformar uma rede de lojas localizadas em sua cida-
de natal em uma rede suficientemente forte para brigar com gigantes do 
segmento varejista, como Casas Bahia e Ponto Frio. Passou por diver-
sos setores, como cobrança e vendas, foi vendedora, gerente de loja, até 
receber, em 1991, um chamado de sua tia para assumir a liderança das 
lojas de varejo Magazine Luiza. 

Após assumir a direção da rede Magazine Luiza, Luiza Trajano 
decidiu modernizar a empresa, criando uma loja virtual de eletrodo-
mésticos em uma época na qual as pessoas mal acessavam a internet. 
Outra medida foi a criação, em 1993, de um programa de bonificação 
que permitia aos funcionários participarem da distribuição dos lucros da 
empresa. Luiza também incentivou que todos participassem de reuniões 
de equipe e fortaleceu a cultura da empresa, pautando-se na transparên-
cia e no sentimento de pertencimento. Dez anos depois, a companhia 
seria a primeira varejista a receber o prêmio de “Great Place to Work” 
e, até hoje, se mantém no topo desse ranking – em 2020, por exemplo, 
figurou no 5º lugar da lista da América Latina.

Durante e pandemia instaurada pelo novo coronavírus, a empre-
sa, presidida por Luiza Trajano, lançou o projeto Parceiro Magalu, que 
incluí pequenos comerciantes na sua plataforma de marketplace, dando 
visibilidade e auxiliando na logística de entrega de pequenos e médios 
negócios.

Fora do mundo empresarial, Luiza Trajano vem se destacando no 
cenário brasileiro como uma mulher forte e determinada por defender 
as causas que protegem os direitos da mulher e combate à violência 
contra a mulher. 

Em 2013, Luiza Helena Trajano foi uma das 40 criadoras do gru-
po apartidário Mulheres do Brasil, que surgiu durante um almoço entre 
empresárias. Com mais de 68 mil participantes, o grupo é presidido por 
Luiza e conta com 22 comitês e 110 núcleos de trabalho (inclusive fora 
do Brasil), atuando em parceria com diferentes esferas de poder para fo-
mentar a adoção de políticas afirmativas como a inserção de refugiados 
no mercado de trabalho, a capacitação de empreendedoras e a projeção 
de mulheres candidatas a cargos políticos.

Nesse contexto, Luiza Trajano abraçou causas importantes no 
combate à violência contra a mulher. Em julho de 2017, a gerente de 
uma unidade da rede foi assassinada pelo marido. O caso de feminicídio 
impactou a empresária, que criou um canal de denúncias e um comitê 
interno, além de uma organização para orientar todas as empresas que 
quisessem fazer o mesmo. Com o sucesso do programa, o Magazine 
Luiza levou o projeto para fora da empresa, fazendo campanhas para 
o Disque 180, a Central de Atendimento à Mulher. A nova versão do 
aplicativo do Magazine Luiza, possui, inclusive, um botão “Denun-
cie violência contra a mulher”, conectado ao sistema do Disque 180, 
facilitando que a mulher agredida possa pedir ajuda de maneira 
discreta.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 053/2021, de autoria da Senhora Deputada Daniella 
Tema.

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 

053/2021, nos termos do voto do Relator.               
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 26 de outubro de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                         ______________
Deputado Doutor Yglésio                                              ______________
Deputado Antônio Pereira                                             ______________
Deputado Ciro Neto                                                       ______________
Deputado Rafael Leitoa                                                 ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 819/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

051/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Marco Aurélio, que Con-
cede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Carlos Eduardo de Oliveira Lula.

 Justifica o autor da propositura de Lei, que o homenageado, o 
Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, é natural de São Luís (MA), 
39 anos, é advogado, tendo se formado bacharel em Direito pela Uni-
versidade Federal do Maranhão (UFMA). É Consultor Legislativo de 
carreira e professor universitário. Pós-graduado em Direito Proces-
sual Civil e Direito Constitucional, é Secretário de Saúde do Estado do 
Maranhão desde 2016. Em 2018, assumiu a cadeira nº 39 da Academia 
Maranhense de Letras Jurídicas. Foi reeleito Presidente do Conselho 
Nacional de Saúde em 2021.

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

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

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

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 051/2021, de autoria do Senhor Deputado Marco 
Aurélio.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela aprovação do Projeto de Resolução Legis-
lativa nº 051/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto dos 
Senhores Deputados Doutor Yglésio e Ciro Neto.               

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

em 26 de outubro de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                       Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira                     Deputado Ciro Neto 
Deputado Rafael Leitoa                                      ___________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 821 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 430/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “institui como período 
alusivo ao incentivo à amamentação o mês de agosto, o qual receberá 
como denominação de campanha o título de Agosto Dourado”.

 Nos termos da presente propositura de Lei, fica instituído o mês 
de agosto como período alusivo ao incentivo à amamentação, receben-
do o título de agosto Dourado.  o mês de agosto será o período repre-
sentativo das ações destinadas ao incentivo da amamentação pelo maior 
tempo possível; durante o mês de agosto as instituições de saúde pro-
moverão estratégias diversas com a finalidade de conscientizar as mães 
sobre a importância da amamentação;

Segundo a Justificativa do autor da mencionada propositura, a 
implementação do projeto “Agosto Dourado” leva ao reconhecimento 
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 desenvol-
vimento das crianças. 

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

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

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

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

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos 
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribui-
ções 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:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 430/2021, na forma de substituti-
vo anexo a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 430/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                            ______________
Deputado Doutor Yglésio                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                             ______________
Deputado Rafael Leitoa                                                 ______________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 430 /2021

Institui como período alusivo ao 
incentivo à amamentação o mês de agos-
to, o qual receberá o nome de “Agosto 
Dourado”.

Art. 1º Fica instituído o mês de agosto, recebendo o título de 
“Agosto Dourado”, como período alusivo ao incentivo à amamentação, 
que terá o seu tempo maior possível.

Parágrafo único. Durante o mês de agosto as instituições de 
saúde poderão promover estratégias diversas, com a finalidade de cons-
cientizar as mães sobre a importância da amamentação.

Art. 2º Para viabilizar as ações ao incentivo à amamentação no 
período do mês de agosto, previstos nesta Lei, o Poder Público Esta-
dual, poderá realizar parcerias com outras entidades e órgãos públicos, 
com organizações da sociedade civil, fundações de direito público ou 
privado e instituições de saúde.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 822/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 282/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Doutor Yglésio que, “Estabelece Política Pública 
Protetiva para Lactantes e Lactente no recebimento de Vacina contra 
a Covid-19”.

O presente Projeto de Lei, estabelece que Lactantes terão priori-
dade na imunização contra infecção pelo Novo Coronavírus.

Sucede que já tramitou nesta Douta Comissão Técnica Perma-
nente, o Projeto de Lei nº 281/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Estadual Socorro Waquim, que “Estabelece a prioridade para grávi-
das, lactantes e puérperas, sem comorbidades, no Plano Estadual de 
Imunização contra a COVID-19”, tratando sobre a mesma essência da 
proposição em análise.

Ademais, o Projeto de Lei nº 281/2021, já foi rejeitado na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania sem interposição de recurso, 
não sendo possível a anexação da proposição ora analisada para tra-
mitação conjunta com base nos arts. 141 e 170, ambos do Regimento 
Interno desta Casa Legislativa.

 Com efeito, o art. 169, I, do Regimento Interno desta Casa, esta-
belece que se considera prejudicada a discussão ou a votação de qual-
quer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou rejeitado, 
na mesma sessão legislativa como o do caso em tela.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela PREJUDICA-

BILIDADE do Projeto de Lei nº 282/2021, com base no art. 169, I, do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 282/2021, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 26 de outubro de 2021.        

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                          _____________
Deputado Doutor Yglésio                                           _____________
Deputado Antônio Pereira                                             _____________
Deputado Ciro Neto                                                     _____________
Deputado Rafael Leitoa                                                 _____________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 823 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 475/2021, de autoria do Senhor Deputado Fá-
bio Braga, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto 
Cuidar-Cultura, Integração Social, Desenvolvimento, Ação e Meio 
Ambiente com Responsabilidade, com sede e foro no Município de 
São Luís, Estado do Maranhão.

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

O Instituto Cuidar-Cultura, Integração Social, Desenvol-
vimento, Ação e Meio Ambiente com Responsabilidade, é pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a 
forma de associação, com prazo indeterminado, e tem como obje-
tivos: assistir, promover e valorizar as pessoas e os grupos de pes-
soas menos favorecidas por meio de integração social local, bem 
como oferecer oportunidades, meios e condições para a educação 
de base, habilitação profissional, recreação, esporte, arte, melhoria 
dos padrões culturais e ascenção social por meio de treinamento em 
desenvolvimento profissional, entre outros. 

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 475/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                          
 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                            ____________
Deputado Doutor Yglésio                                            ____________
Deputado Antônio Pereira                                            ____________
Deputado Ciro Neto                                                     ____________
Deputado Rafael Leitoa                                               ____________

                                   
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 824 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 479/2021, de autoria do Senhor Deputado Fábio 
Macêdo, que Considera de Utilidade Pública Estadual a Associação 
de Desenvolvimento Comunitário dos Povoados Chapadinha, Água 
Branca e Laranjeira Adjacências, com sede e foro no Município de 
Sucupira do Norte, 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).          

A Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Povoados 
Chapadinha, Água Branca e Laranjeira Adjacências, é uma asso-
ciação, sem fins econômicos, com prazo indeterminado, e tem como 
finalidades: promover o desenvolvimento; a defesa da saúde e as-
sistência médica social; promover o amparo social da coletividade, 
entre outras. 

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 479/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                          
 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                            _____________
Deputado Doutor Yglésio                                             _____________
Deputado Antônio Pereira                                             _____________
Deputado Ciro Neto                                                     _____________
Deputado Rafael Leitoa                                               _____________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 825 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 478/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que Institui no âmbito do Estado do 
Maranhão o Programa “Hospital Digital”.

Nos termos do Projeto de Lei, sob exame, fica criado no âmbito 
do Estado do Maranhão, o Programa Hospital Digital. 

O Projeto de Lei prevê ainda, que o Poder Executivo Estadual 
disponibilizará, gratuitamente, sinal público de internet através do sis-
tema Wi-Fi em todos hospitais públicos do Estado do Maranhão, com 
velocidade mínima de 400 Kbps (quatrocentos Kilobits por segundo), 
que poderá ser acessado por meio de celular, smartphone, tablet, note-
book e demais aparelhos que possuam dispositivos compatíveis com o 
padrão Wi-Fi de conexão à internet.

Fica vedada a apropriação e exploração comercial privada do si-
nal do Hospital Digital por pessoas físicas ou jurídicas, independente-
mente do fim.

O Poder Público deverá, a título de garantir a utilização e for-
necimento do serviço, proibir o acesso a sites de pornografia, apologia 
ao crime ou materiais ilícitos através de sistema, programas ou equipa-
mentos para este fim.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

478/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 478/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 26 de outubro de 2021.

                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                          
Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                            ______________
Deputado Doutor Yglésio                                              ______________
Deputado Antônio Pereira                                           ______________
Deputado Ciro Neto                                                     ______________
Deputado Rafael Leitoa                                              ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 830/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 490/2021, de autoria da Defensoria Pública, 
que “Dispõe sobre a criação, a partir de 1º de abril de 2022, de cargos 
na carreira de Defensor Público do Estado do Maranhão e criação de 
cargos em comissão na estrutura da Defensoria Pública do Estado do 
Maranhão. 

O Projeto de Lei em epígrafe determina que o provimento dos 
cargos criados será realizado de forma gradual e condicionado a expres-
sa previsão da lei orçamentária anual de 2022, com dotação suficiente, 
nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Esclarece a Mensagem que encaminha a propositura que a Emen-
da Constitucional nº 80/2014, determinou que “no prazo de oito ano, a 
União, os Estados e Distrito Federal deverão contar com Defensores 
Públicos em todas as unidades jurisdicionais, observando o disposto o 
disposto no caput deste artigo” (art. 98 § 1º, ADCT). Sendo que prazo 
finda em 2022 e no Estado do Maranhão das cento e sete (107) comar-
cas instaladas a Defensoria Publica está presente em apenas quarenta e 
nove (49). 

Nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, com-
pete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pronunciar-se 
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto.

O processo de produção legislativa exige a observância estrita 
das regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais 
indispensáveis, sendo evidente que seu desrespeito enseja vício formal 
à norma jurídica editada. 

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição Fe-
deral estabelece iniciativas privativas de deflagração do processo legis-
lativo para o Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como os Órgãos 
com independência funcional, como o Ministério Público, Defensoria 
Pública e Tribunal de Contas no tocante a sua organização e normas 
específicas dos seus servidores como, por exemplo, o plano de cargo. E 
os Estados-membros não podem se afastar do modelo federal, sendo de 
observância compulsória tais normas.  

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 
quando do julgamento da ADI 637, in verbis:

“Processo legislativo dos Estados-membros: absorção com-
pulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal entre 
elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, 
dada a implicação com o princípio fundamental da separação e 
independência dos poderes: jurisprudência consolidada do Supre-
mo Tribunal. [ADI 637, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-8-2004, 
P, DJ de 1º-10-2004.]”
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Consoante o §4º do art. 134 da Constituição Federal são princí-

pios institucionais da Defensoria Pública a unidade, indivisibilidade e 
independência funcional, aplicando no que couber o disposto no art. 93 
e no inciso II do art. 96. A Emenda à Constituição nº 80/2014 concedeu 
a Defensoria Pública através do Defensor Geral o poder de iniciativa 
privativa de iniciar o processo legislativo quando tratar de assuntos ad-
ministrativos. Sendo o Projeto formalmente constitucional.

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

nº 490/2021, podendo assim adentrar no nosso ordenamento jurídico. 
 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 490/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.                                                           
                                                                                                                                                    
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                  ______________
Deputado Neto Evangelista                                 ______________
Deputado Ciro Neto                                             ______________
Deputado Antônio Pereira                                      ______________
Deputado Rafael Leitoa                                         ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 832 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 483/2021, de autoria da Senhora Deputada An-
dreia Rezende, que “Altera a Lei nº 11.538, de 20 de setembro de 2021, 
que Considera de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO BALSENSE DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, com sede no Município de Balsas, Es-
tado do Maranhão”.      

Nos termos do presente Projeto de Lei, o art. 1º, da Lei nº 11.538, 
de 20 de setembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica considerada de Utilidade Pública a Associação 
Balsense da Pessoa com Deficiência, com sede e foro no Munícipio de 
Balsas, Estado do Maranhão”.

A proposição sob exame visa tão somente corrigir o texto da Lei 
original, no que diz respeito à técnica legislativa, especialmente, no que 
se refere a localização da sede da Entidade.

No caso em tela, não há nenhum óbice no tocante o Estado e este 
Poder legislar sobre a matéria conteúdo do Projeto de Lei em comento, 
sendo assim constitucional e legal.

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

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 483/2021.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 483/2021, nos termos do 
voto do Relator.

 É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 26 de outubro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                  ______________
Deputado Neto Evangelista                                  ______________
Deputado Ciro Neto                                            ______________
Deputado Antônio Pereira                                      ______________
Deputado Rafael Leitoa                                         ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 834/ 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 339/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Ciro Neto, que “Dispõe sobre a divulgação, pelos órgãos e entidades 
da administração pública direta e indireta do Estado do Maranhão, 
de informações sobre obras públicas cuja execução esteja em anda-
mento.”

 O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 639/2021), com Emenda Substitutiva, 
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de 
mérito favorável, com Emenda Supressiva da Comissão de Adminis-
tração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho (Parecer 
nº 022 /2021).

Concluída a votação, com as emendas substitutiva e supressiva, 
vem agora a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o pre-
sente Projeto de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legis-
lativa, seja dada à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, 
propondo a sua redação 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 339/2021) 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 339/2021, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                     ______________
Deputado Neto Evangelista                                ______________
Deputado Ciro Neto                                            ______________
Deputado Antônio Pereira                                      ______________
Deputado Rafael Leitoa                                        ______________

PROJETO DE LEI Nº 339/2021

Dispõe sobre a divulgação, pelos 
órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta do Estado do 
Maranhão, de informações sobre obras 
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públicas cuja execução esteja em anda-
mento. 

Art. 1º A Administração Pública Direta do Estado do Maranhão, 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as socieda-
des de economia mista e as demais entidades controladas direta ou in-
diretamente pelo Estado deverão divulgar, em suas respectivas páginas 
da internet, independentemente de requerimento, informações sobre as 
obras públicas cuja execução esteja em andamento. 

Parágrafo único. Devem também ser divulgados os valores efe-
tivamente pagos com a data do respectivo pagamento. 

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 835/ 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 329/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Ciro Neto, que “Dispõe sobre a regulamentação das condições de 
repouso para os profissionais farmacêuticos nas instituições de saú-
de pública do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 660/2021), com Emenda Substitutiva, 
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de 
mérito favorável da Comissão de Saúde (Parecer nº 042 /2021).

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 329/2021) 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 329/2021, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                     _______________
Deputado Neto Evangelista                               _______________
Deputado Ciro Neto                                            _______________
Deputado Antônio Pereira                                      _______________
Deputado Rafael Leitoa                                         _______________

PROJETO DE LEI Nº 329/2021

Estabelece diretrizes para as con-
dições de repouso para os profissionais 
farmacêuticos, nas instituições de    saú-
de pública, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

 Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para assegurar aos farma-
cêuticos condições adequadas de repouso durante todo o horário de 

trabalho nas instituições de saúde pública, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, os locais de repouso dos 
profissionais farmacêuticos deverão: 

I – ser arejados; 
II – ter mobiliário adequado; 
III – conter instalações sanitárias; 
IV – ter conforto térmico e acústico; 
V – ser destinados especificamente para o descanso dos traba-

lhadores; e 
VI – ter área útil compatível com a quantidade de profissionais 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 836/ 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária 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.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 686/2021), com Emenda Substitutiva, 
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de 
mérito favorável da Comissão de Saúde (Parecer nº 037 /2021).

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 340/2021) 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 340/2021, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                     _____________
Deputado Neto Evangelista                                  _____________
Deputado Ciro Neto                                             _____________
Deputado Antônio Pereira                                     _____________
Deputado Rafael Leitoa                                         _____________

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. 
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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

P A R E C E R Nº 837/2021
RELATÓRIO
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei n° 102/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, 
que Acrescenta o artigo 1º-A à Lei nº 9.909, de 30 de agosto de 2013, 
que Obriga as operadoras de planos de saúde localizados no Estado do 
Maranhão a informarem ao usuário/consumidor por escrito, com ante-
cedência mínima de 30 (trinta) dias, o descredenciamento de suas redes 
de unidades conveniadas (laboratórios, clínicas, consultórios, hospitais, 
etc.) e dá outras providências, possibilitando a rescisão do contrato do 
plano de saúde sem ônus ao consumidor em caso de descumprimento da 
lei ou falha na prestação de serviço.

A presente proposição prevê a possibilidade de rescisão contra-
tual por parte dos consumidores sem o pagamento de multas nas hipó-
teses de descumprimento de obrigações legais ou falhas na prestação do 
contrato de plano de saúde.

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.

O art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão aduz que, “a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer mem-
bro 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.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A 
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se 
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que 
- por implicar limitação ao poder de instauração do processo legisla-
tivo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita 
e inequívoca”.

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de ini-
ciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão 
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo 
legislativo.

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”6.

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 Ordiná-
ria, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou regimentais 
quanto à sua escolha.

Ultrapassando os aspectos formais, impende salientar que a 
possibilidade de rescisão contratual por parte dos consumidores sem 
o pagamento de multas na hipótese de descumprimento de obrigações 
legais ou falhas na prestação do contrato de plano de saúde constante 
do projeto de Lei Estadual atende à arquitrave da proteção do cidadão 
hipossuficiente, contribuindo, sobremaneira, para o empoderamento do 
consumidor, uma das diretrizes basilares da Constituição da República 
(art. 5º, XXXII). 

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência legislati-
va: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Fe-
deral legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por 
danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da República).

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

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema, 
estampada na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consu-
midor).

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando constitu-
cional que trata das competências concorrentes dos entes federados não 
nos dar uma resposta segura quanto aos limites do poder de suplemen-
tação legal dos Estados, o que pode ensejar questionamentos quanto 
à legitimidade de construção legislativa local quando já existe norma 
federal a tratar do tema, no presente caso, as dúvidas quanto a essas li-
mitações são totalmente defenestradas pela própria Lei Federal aplicada 
ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em 
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem 

6  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.
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como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos consumido-
res, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios funda-
mentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respei-
to à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a trans-
parência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios:

(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 

consumidor:
 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequa-

dos de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da ad-

ministração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços prestados 
ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos oferece 
azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente projeto:

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços.

       § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a 
publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no inte-
resse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação 
e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem 
necessárias.

Nessa quadra, é juridicamente possível a confecção de lei esta-
dual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a pre-
servação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações 
consumeristas.

 Com efeito, observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as pre-
missas postas acima, consiste em suplementação legítima da legislação 
federal que regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do projeto de lei, verifica-se que esse 
coaduna-se com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição da 
República, bem como com o Sistema de Proteção ao Consumidor 
instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor).

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei n° 102/2019, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 102/2019, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                    _____________
Deputado Neto Evangelista                                 _____________
Deputado Ciro Neto                                             _____________
Deputado Antônio Pereira                                   _____________
Deputado Rafael Leitoa                                         ______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 838 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei   n° 479/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Jú-
nior, que obriga as concessionárias de serviços públicos de água e luz 
a disponibilizarem, nas faturas de consumo, informações sobre débitos 
vencidos e mecanismos para sua quitação.

Nos termos do presente projeto de lei, as concessionárias de água 
e luz ficam obrigadas a disponibilizar ao consumidor, por meio das fa-
turas de cobrança de consumo mensal, os débitos vencidos não quitados 
referentes à prestação de serviços, quando existentes, de forma precisa, 
clara e ostensiva.

Registra a justificativa do autor que, o presente projeto de lei tem 
por finalidade deixar o consumidor alerta quanto aos seus débitos frente 
às concessionárias de serviços públicos, de forma a evitar transtornos 
em relação ao corte de tais serviços e de modo a atingir o outrora rela-
tado: resguardar os danos patrimoniais que os consumidores venham a 
sofrer.

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.

O art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão aduz que, “a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer mem-
bro 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.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A 
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se 
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em 
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo 
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional 
explícita e inequívoca”.

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de ini-
ciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão 
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo 
legislativo.

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”7..

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 Ordiná-
ria, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou regimentais 
quanto à sua escolha.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência legislati-
va: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Fe-
deral legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por 
danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da República).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 

7  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.
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e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for 
o caso.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema, 
estampada na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consu-
midor).

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando constitu-
cional que trata das competências concorrentes dos entes federados não 
nos dar uma resposta segura quanto aos limites do poder de suplemen-
tação legal dos Estados, o que pode ensejar questionamentos quanto 
à legitimidade de construção legislativa local quando já existe norma 
federal a tratar do tema, no presente caso, as dúvidas quanto a essas li-
mitações são totalmente defenestradas pela própria Lei Federal aplicada 
ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em 
seu artigo 4º a política nacional das relações de consumo, que tem como 
suas arquitraves o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus inte-
resses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 
a transparência e harmonia das relações de consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios funda-
mentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respei-
to à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a trans-
parência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios:

(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 

consumidor:
 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequa-

dos de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da ad-
ministração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços prestados 
ao consumidor é fonte basilar do CDC.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos oferece 
azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente projeto:

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços.

        § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a 
publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no inte-
resse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação 
e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem 
necessárias.

Nessa quadra, é juridicamente possível a confecção de lei esta-
dual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a pre-
servação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações 
consumeristas.

O Supremo Tribunal Federal, vinha entendendo que serviços con-
cedidos pela União não poderiam ser alvo de regulamentação na esfera 
estadual, porém, a suprema corte houve por bem mudar o entendimento 
para permitir que o Estado-Membro interfira na concessão quando se 
tratar de regulação de relação de consumo entre a concessionária e o ci-
dadão, portanto, repise-se, em matéria consumerista, é possível a feitura 
de lei estadual que trate sobre serviços concedidos pela União. Senão 
vejamos o novel entendimento jurisprudencial:

COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTE-
ÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE. Atendidos os parâmetros 
alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar 
proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspen-
derem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia 

elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente 
dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 
24, inciso V, da Constituição Federal. (ADI 5961, Relator(a):  Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MARCO 
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018, PROCESSO ELE-
TRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019)

 Com efeito, da análise do projeto de lei, verifica-se que 
esse coaduna-se com o artigos 1º, 24, incisos V e VIII, e 170 da 
Constituição da República, bem como com o sistema de proteção 
ao consumidor instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de 
Defesa do Consumidor).

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei n° 479/2019, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 479/2019, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                     _______________
Deputado Neto Evangelista                                  _______________
Deputado Ciro Neto                                             _______________
Deputado Antônio Pereira                                      _______________
Deputado Rafael Leitoa                                         _______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 840/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei Ordinária nº 067/2019, de autoria da 

Deputado Duarte Júnior que Dispõe sobre a dispensa de pagamento, no 
Estado do Maranhão, pela utilização dos serviços de estacionamento, e 
dá outras providências.

Nos termos do presente projeto de lei, a permanência do veícu-
lo nos estacionamentos de que trata a propositura de lei, por até 30 
(trinta) minutos, contados do horário de entrada, será gratuita.  Ficam 
igualmente dispensados de pagamento do serviço de estacionamento 
cobrado pelos shopping centers, mercados, supermercados, hipermer-
cados e centros comerciais, os consumidores que comprovarem despesa 
correspondente a pelo menos dez vezes o valor que seria cobrado pelo 
tempo que utilizaram o estacionamento.

Para analisar a constitucionalidade e legalidade de tal proposição, 
deve-se ter como premissa o fato de que a Constituição Federal, toman-
do a hierarquia do ordenamento jurídico, define uma sequência de atos 
a serem observados pelos órgãos legislativos, visando à formação das 
espécies normativas.

Assim, o respeito ao devido processo legislativo na elaboração 
das espécies normativas é um corolário à observância do princípio da 
legalidade consagrado no art. 5°, II, da Constituição Federal, uma vez 
que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se-
não em virtude de lei, ou seja, de espécie normativa devidamente elabo-
rada pelo Poder competente, segundo as normas de processo legislativo 
constitucional, determinando, assim, a Carta Magna, quais os órgãos e 
quais os procedimentos de criação da norma.

Tal princípio a que está submisso o Poder Público não permite 
que haja arbitrariedade por parte de qualquer ente que dele faça parte, 
sob pena de ferir-se o Estado Democrático de Direito e a segurança 
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jurídica. Assim, deve-se total atenção ao princípio do devido processo 
legislativo na análise do presente projeto.

Analisando-se projetos de lei já submetidos ao Supremo Tribu-
nal Federal, podemos visualizar que o Pretório Excelso tem dois en-
tendimentos firmados sobre o assunto: I) o estabelecimento de total 
gratuidade nas vagas oferecidas representa uma forte intervenção 
no direito de propriedade, de forma a tomar ar de inconstitucionali-
dade tal exigência; II) tais projetos invadem competência privativa 
da União para legislar sobre direito civil e a garantia do direito de 
propriedade.

Assim, o projeto em tela padece tanto de inconstitucionalidade 
formal (regulamenta assunto afeto ao Direito Civil) quanto material (in-
tervenção desproporcional sobre o direito de propriedade).

Salienta o Supremo que cabe ao usuário do estabelecimento es-
colher outro local, caso queira, para gastar seu dinheiro, ao passo que 
cabe ao estabelecimento verificar o custo/benefício da cobrança como 
um fator que vai afastar ou não a sua freguesia, para decidir acerca da 
cobrança ou não da “taxa” de estacionamento.  Nesse sentido, os pre-
cedentes abaixo:

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 16.785, 
de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3. Cobrança propor-
cional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento 
privado. Inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta julgada pro-
cedente. ADIN 4862, RELATOR : MIN. GILMAR MENDES, Julgado 
em 18/08/2016.

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO 
DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU 
PARTICULARES” CONSTANTE DO ART. 1º DA LEI Nº 2.702, DE 
04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: “FICA PROI-
BIDA A COBRANÇA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA UTI-
LIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS 
PERTENCENTES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL, MÉDIO E SUPERIOR, PÚBLICAS OU PARTICULARES”. 
ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, IMPLICA 
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII, XXIV e 
LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO PRELIMINAR 
SUSCITADA PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FE-
DERAL: a) DE DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARÁTER 
MUNICIPAL A LEI EM QUESTÃO; b) DE ILEGITIMIDADE PAS-
SIVA “AD CAUSAM”. 1. Não procede a preliminar de descabimento 
da ADI sob a alegação de ter o ato normativo impugnado natureza de 
direito municipal. Arguição idêntica já foi repelida por esta Corte, na 
ADIMC nº 1.472-2, e na qual se impugnava o art. 1º da Lei Distrital 
nº 1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Não colhe, igualmente, a alegação 
de ilegitimidade passiva “ad causam”, pois a Câmara Distrital, como 
órgão, de que emanou o ato normativo impugnado, deve prestar infor-
mações no processo da A.D.I., nos termos dos artigos 6° e 10 da Lei n° 
9.868, de 10.11.1999. 3. Não compete ao Distrito Federal, mas, sim, 
à União legislar sobre Direito Civil, como, por exemplo, cobran-
ça de preço de estacionamento de veículos em áreas pertencentes a 
instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior, 
matéria que envolve, também, direito decorrente de propriedade. 
4. Ação Direta julgada procedente, com a declaração de inconstitucio-
nalidade da expressão “ou particulares”, contida no art. 1° da Lei n° 
2.702, de 04.4.2001, do Distrito Federal.(ADI 2448, Relator(a):  Min. 
SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2003, DJ 13-
06-2003 PP-00008 EMENT VOL-02114-02 PP-00299) 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 1.º DA LEI N.º 1.094/96, DO DISTRITO FEDERAL. ALEGA-
DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, XXII; E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. Norma que, dispondo sobre o direito de propriedade, 
regula matéria de direito civil, caracterizando evidente invasão de 
competência legislativa da União. Precedente. Ação julgada proce-
dente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “privadas ou”, 
contida no art. 1.º da lei distrital sob enfoque. (ADI 1472, Relator(a):  
Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2002, DJ 

25-10-2002 PP-00024 EMENT VOL-02088-01 PP-00162) 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGO 2º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 4.711/92 DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM 
ÁREAS PARTICULARES. LEI ESTADUAL QUE LIMITA O VALOR 
DAS QUANTIAS COBRADAS PELO SEU USO. DIREITO CIVIL. 
INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 1. Hipótese 
de inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa 
da União para legislar sobre direito civil (CF, artigo 22, I). 2. Enquan-
to a União regula o direito de propriedade e estabelece as regras 
substantivas de intervenção no domínio econômico, os outros ní-
veis de governo apenas exercem o policiamento administrativo do 
uso da propriedade e da atividade econômica dos particulares, ten-
do em vista, sempre, as normas substantivas editadas pela União. 
Ação julgada procedente. (ADI 1918, Relator(a):  Min. MAURÍCIO 
CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2001, DJ 01-08-2003 PP-
00099 EMENT VOL-02117-29 PP-06221) 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n 2.050, de 
30 de dezembro de 1992, do Estado do Rio de Janeiro. Vedação de co-
brança ao usuário de estacionamento em área privada. Pedido de limi-
nar. - Tendo em vista o precedente invocado na inicial - o da concessão 
de liminar na ADIN 1.472 que versa hipótese análoga à presente - não 
há dúvida de que é relevante a fundamentação jurídica do pedido, 
quer sob o aspecto da inconstitucionalidade material (ofensa ao ar-
tigo 5º, XXII, da Constituição Federal, por ocorrência de grave afronta 
ao exercício normal do direito de propriedade), quer sob o ângulo da 
inconstitucionalidade formal (ofensa ao artigo 22, I, da Carta Magna, 
por invasão de competência privativa da União para legislar sobre direi-
to civil). - Por outro lado, manifesta-se a conveniência da concessão da 
liminar, inclusive pela possibilidade de aumento dos distúrbios sociais 
que vem causando a aplicação dessa lei. Medida cautelar deferida, para 
suspender, “ex nunc”, a eficácia da lei estadual em causa.(ADI 1623 
MC, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 
25/06/1997, DJ 05-12-1997 PP-63903 EMENT VOL-01894-01 PP-
00091) 

Mesmo o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão ter reco-
nhecido a constitucionalidade da Lei Municipal nº 6.113/16 que Dispõe 
sobre o período mínimo de gratuidade nos estacionamentos privados 
da capital em decisão isolada, não supre a inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei Estadual em face sua violação a normas da Constituição 
Federal. 

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

067/2019 em face de sua inconstitucionalidade formal e material.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 067/2019, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.    
                                                                      
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa
                                                          

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                          ______________
Deputado Doutor Yglésio                                            ______________
Deputado Antônio Pereira                                             ______________
Deputado Ciro Neto                                                     ______________
_____________________                                             ______________



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                             QUARTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2021 59

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 841 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Constitucionalidade, Legalidade, Juridici-

dade e Técnica Legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 495/2021 de 
autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Sistema de Monito-
ramento e Avaliação do Estado do Maranhão, e das outras providên-
cias.”.

Nos termos do projeto de lei, fica instituído o Sistema de Mo-
nitoramento e Avaliação do Estado do Maranhão, com foco na Gestão 
Orientada para Resultados (GpR) e na análise baseada em evidencias, 
estruturado a partir do documento “ Metodologia de Monitoramento e 
Avaliação de Políticas Públicas do Estado do Maranhão” e suas atua-
lizações. 

 Consta na Mensagem Governamental que, é consabido nos ter-
mos do art. 37, §16, da Constituição Federal, órgãos e entidades da 
administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar 
avaliação das políticas públicas, bem como divulgar os resultados al-
cançados. Por força do art. 165, § 16, do texto constitucional de 1988, 
tais resultados de monitoramento e avaliação  das politicas públicas 
devem nortear , no que couber, a edição das leis orçamentárias ( plano 
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual).

Nesse contexto, por meio do projeto de lei em comento, institui-
-se o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Estado do Maranhão, 
que terá, dentre outros, os seguintes objetivos: melhorar a qualidade do 
gasto público; subsidiar a definição dos tetos orçamentários contidos 
nas leis orçamentárias anuais; subsidiar a revisão dos planos plurianuais 
; valorizar boas práticas de gestão e desenvolver capacidades técnicas 
para monitoramento e avaliação de políticas públicas.

A proposição está tratando de forma básica dos objetivos do 
Sistema de Monitoramento e Avaliação, a estrutura de governança 
além de estabelecer  o  órgão de coordenação (Secretaria de Estado 
de Planejamento e Orçamento) e que por via de Decreto será feita a 
regulamentação da competência e modo de funcionamento da Rede de 
Monitoramento das Políticas Públicas.   

 Primeiramente, deve-se dizer que a Comissão de Constituição e 
Justiça tem como uma das suas atribuições realizar a análise da consti-
tucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme os 
termos abaixo:

Com efeito, os Poderes são independentes entre si, cada qual 
atuando dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constitui-
ção quando da manifestação do poder constituinte originário. As atri-
buições, constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não pode-
rão ser delegadas a outro, prevalecendo o princípio da indelegabilidade 
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típi-
cas do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal, 
como no caso em tela.

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.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘e’ da Constituição Federal 
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de 
leis que disponham sobre criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo, 
não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem sujeitar-se obri-
gatoriamente (CF, artigo 25, caput). 

No contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao Go-
vernador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros 
órgãos da administração pública estadual.

 Com a Emenda Constitucional nº 109/2021 que acrescentou o 
§16 ao art. 37 da Constituição Federal estabeleceu que “Os órgãos e 
entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, 

devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divul-
gação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma 
da lei.” 8

A referida Emenda também acrescentou o § 16 ao art. 165 esta-
belecendo que as leis orçamentárias devem observar os resultados 
do monitoramento das políticas públicas. 

Assim, o projeto está traçando norma básica para criação de um 
sistema de monitoramento das políticas públicas com objetivo da cum-
prir as novas normas da Constituição.  

Desta feita, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade 
material ou formal no referido Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela aprovação do 

Projeto 495/2021. 
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 495/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de outubro de 2021.
                                            
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                    ______________
Deputado Neto Evangelista                                 ______________
Deputado Ciro Neto                                           ______________
Deputado Antônio Pereira                                    ______________
Deputado Rafael Leitoa                                         ______________

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 08/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA IN PACTO COMUNICAÇÃO COR-
PORATIVA E DIGITAL. OBJETO: Alterações qualitativas e quanti-
tativas do Contrato nº 08/2021, de modo que os itens 02, 03, 09, 14, 
15, 16, 18 e 21, constantes do Parágrafo Segundo da Cláusula Oitava 
passem a reger-se pela redação conferida pela Cláusula Primeira deste 
Termo Aditivo; remanejamento do saldo de R$ 824.463,17 (oitocentos 
e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dezessete 
centavos), referente à inutilização de itens constantes do Contrato nº 
08/2021, para atender à demanda do item 6 – Notícias em Vídeo, e 
7 – Notícias em Áudio, já esgotados, obedecendo à proporção de 70% 
(setenta por cento) para notícias em vídeo e 30% (trinta por cento) para 
notícias em áudio, de forma que a redação dos itens 06 e 07 passem 
a ser aquelas constantes da alteração promovida pela Cláusula Se-
gunda deste Termo Aditivo. BASE LEGAL:  Art. 65, I, “a” da Lei 
nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 2647/2021-AL. DATA DA 
ASSINATURA: 20/10/2021. ASSINATURA:  CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
CONTRATADA – EMPRESA IN PACTO COMUNICAÇÃO COR-
PORATIVA E DIGITAL, CNPJ nº 26.428.219/0001-80. São Luís–MA, 
26 de outubro de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

8  http://sapl.al.ma.leg.br:8080/sapl/sapl_documentos/mate-
ria/26714_texto_integral
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CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 45/2021. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA DIFUSORA COMUNICAÇÃO S/A firmam entre si o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, formalizado nos autos do Processo 
Administrativo nº 0926/2021 – ALEMA. OBJETO: Contratação da 
prestação de serviços de natureza contínua de Radiodifusão de Sons 
e Imagens – Emissora de TV, que retransmita seus sinais no Estado 
do Maranhão através do Serviço de Retransmissão de TV com recep-
ção do sinal via satélite – RTV, para transmitir, ao vivo, nas RTV’s 
as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas 
e dos Informativos de Utilidade Pública da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão – ALEMA, vinculando-se este Termo de Contrato 
ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 028/2021, ao Termo de Referência e 
à proposta vencedora, independentemente de transcrição. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legis-
lativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Sub-
função: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; 
Natureza de despesa: 33.90.40.21 – Serviços Técnicos Profissionais de 
TIC - PJ; Ação: 4628 - Atuação Legislativa; Subação: 000011 - Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de Recurso: 
0.1.01.000000 Recursos Ordinários – Tesouro; Informações Comple-
mentares: empenho relativo a novembro e dezembro deste exercício. 
DO VALOR: R$ 11.968.800,00 (onze milhões, novecentos e sessen-
ta e oito mil e oitocentos reais). NOTA DE EMPENHO: Foi emitida 
pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho n.º 2021NE001943, 
de 22/10/2021, no valor de R$ 1.994.800,00 (um milhão, novecentos 
e noventa e quatro mil e oitocentos reais), para cobertura das despesas 
inerentes a este Contrato no presente exercício financeiro. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINA-
TURA: 25/10/2021. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93; Lei n.º 
10.520/2002;  Resolução Administrativa n.º 955/2018 da ALEMA; Pro-
cesso Administrativo n.º 0926/2021 e Pregão Eletrônico nº 028/2021. 
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA DIFUSORA COMUNI-
CAÇÃO S/A, CNPJ n.º 08.661.220/0001-78 – CONTRATADA. São 
Luís (MA), 26 de outubro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO APOSTI-
LAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021. 
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e a 
EMPRESA MALHARIA VITÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CONFECÇÃO LTDA., firmam entre si o primeiro apostilamento à re-
ferida Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão 
da alteração contratual da sociedade empresária juntada nos autos do 
Processo Administrativo nº 2668/2021-ALEMA, o nome empresarial 
da Contratada (COMERCIAL BARROS COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA.) passa a ser MALHARIA VITÓRIA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA. BASE LEGAL: Art. 65, § 
8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 2668/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 24/02/2021. ASSINATURA: Deputado 
Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. São Luís–MA, 26 de outubro de 2021. Tarcísio 
Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-CPL/AL PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 3320/2020-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio do Membro, Alexandre Henrique Pereira da Silva, 
com fulcro na Tomada de Preços n° 006/2021- CPL/ALEMA, com ob-
jeto de “Contratação de empresa especializada para a execução dos ser-
viços de engenharia para correção dos problemas de desalinhamentos e 
empenamentos na estrutura que compõe o painel de vidro existente na 
Galeria “Deputado João Evangelista”, situada no Palácio Manoel Be-
ckman, bem como para reforço ou adequação estrutural dos elementos 
componentes” torna público para conhecimento dos interessados que 
adiará a sessão de licitação respectiva, anteriormente marcada para às 
09:30 horas do dia 29 de outubro de 2021, em virtude da transferencia 
do feriado alusivo ao Dia do Funcionário Público do dia 28/10/2021 
para o dia 29/10/2021, conforme resolução administrativa nº 697/2021 
ALEMA. A nova data da realização será no dia 03 de novembro, às 
09:30h, no local determinado no preâmbulo do ato convocatório.São 
Luís, 26 de outubro de 2021. Alexandre Henrique Pereira da Silva. 
Membro CPL/ALEMA.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
031/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3981/2018-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 16 de novembro às 09:00h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Fornecimento e instalação 
de sistema fotovoltaico conectado à rede (sfcr), no edifício sede da AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO, com potência míni-
ma total de 800 kwp (oitocentos mil watt-pico) e serviço continuado 
de aferição de performance com manutenção da usina pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses”. O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ 
e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, localizada na avenida jerônimo de Al-
buquerque, Terreo – Palacio Manuel Beckman, através da apresentação 
de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante 
os dias úteis, das 08:00 às 14:00.São Luís, 26 de outubro de 2021 Mar-
celo de Abreu Farias Costa Pregoeiro da ALEMA De acordo Alexandre 
Henrique Pereira da Silva Presidente da CPL

P O R T A R I A   Nº 1050/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do   Regimento Interno e tendo em vista o que consta Processo 
nº 2218/2021-DCS/ALEMA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSÉ ALEXANDRE DINIZ 
LOPES, matrícula nº 1647999 e ELIZELTON SILVA, matrícula nº 
1618263, ambos lotados na Diretoria de      Comunicação Social, para 
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, do        Con-
trato nº 45/2021, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e a     Empresa DIFUSORA COMUNICAÇÃO S/A, inscrita 
no CNPJ/MF nº  08.661.220/0001-78, que tem como objeto a contrata-
ção  da prestação de  serviços de natureza continua de Radiodifusão de 
Sons e Imagens - Emissora de TV, que transmita seus sinais no Estado 
do Maranhão através do Serviço de Retransmissão de TV com recep-
ção do sinal via satélite - RTV, para transmitir, ao vivo, nas RTV’s  às 
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Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas e 
dos Informativos de Utilidade Pública da ALEMA,  em decorrência 
do Processo Administrativo nº 0926/2021 e do Pregão Eletrônico nº 
028/2021, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa 
nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito     vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.  

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de outubro  
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
016/2021 - CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo 
nº 4005/2019-ALEMA e autorizo a celebração do contrato com a em-
presa classificada em primeiro lugar no certame, a empresa, “Santos, 
Oliveira e Torrezan Ltda”,  CNPJ n.º 04.294.699/0001-09, com valor 
total de R$1.546.500,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis 
mil e quinhentos reais), nos termos do Edital, seus anexos e da Propos-
ta vencedora. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura da des-
pesa. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas 
legais. São Luís–MA, 25 de outubro de 2021. Deputado Othelino Nova 
Neto. Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão

Pregão eletrônico nº 019/2021-CPL/ALEMA

Processo Administrativo Nº 2451/2019-ALEMA

Objeto: Contratação de empresa especializada no forneci-
mento de equipamento de informática

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrati-
va nº 955/2018, ADJUDICO os ITENS 07 e 10 à empresa L A RIBEI-
RO – COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ n. 23.212.751/0001-77; os 
ITENS 08 E 09 à empresa JB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ELETRÔNICOS, CNPJ n. 33.024.657/0001-48; o ITEM 12 à empre-
sa METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREI, CNPJ 
n. , CNPJ n. 28.584.157/0003-92, nos termos do Edital, seus anexos e 
das propostas vencedoras; HOMOLOGO o resultado do Pregão Ele-
trônico nº 019/2021-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer 
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo 
Administrativo nº 2451/2019-ALEMA e AUTORIZO a celebração do 
Contrato com as empresas THREE EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CNPJ 02.122.945/0001-01, para os itens 01  e 04, no valor total de R$ 
346.920,00 (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte reais); 
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 16.628132/0001-00, para 

os itens 02 e 20, no valor total de R$ 286.680,00 (duzentos e  oitenta 
e seis mil, seiscentos e oitenta reais); L.A. RIBEIRO COMÉRCIO 
E SERVIÇOS, CNPJ 23.212.751/0001-77, para os itens 03, 07, 10, 
14, 15, 18, 21, 22, 24 e 25, no valor total de R$ R$ 564.729,76 (qui-
nhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e se-
tenta e seis); CRONO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, 
CNPJ n. 22.003.386/0001-28, para os itens 05 e 17, no valor total de R$ 
91.979,00 (noventa e um mil, novecentos e setenta e nove reais); R&A 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA, 
CNPJ n. 54.561.071/0001-92, para o item 06, no valor total de R$ 
18.282,00 (dezoito mil, duzentos e oitenta e dois reais); JB COMER-
CIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS, SERVICOS E T, 
CNPJ n. 33.024.657/0001-48, para os itens 08 e 09, no valor total de R$ 
403.768,00 (quatrocentos e três mil, setecentos e sessenta e oito reais); 
TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TO-
DOS EIRELI, CNPJ n. 36.113.882/0001-49, para o item 11, no valor 
total de R$ 8.000,00 (oito mil reais); METDATA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ n. 28.584.157/0003-92, para os itens 
12 e 13, no valor total de R$ 209.154,00 (duzentos e nove mil, cento e 
cinquenta e quatro reais); ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; 
CNPJ n. 05.328.910/0001-11, para o item 19, no valor de R$ 9.000,00 
(nove mil reais); BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SU-
PRIMENTOS, CNPJ n. 34.897.352/0001-03, para o item 23, no valor 
total de R$ 35.280,00 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta reais), nos 
termos do Edital, seus anexos e das Propostas vencedoras, assim como 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor das empresas 
vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das 
normas legais. São Luís–MA, 25 de outubro de 2021. Deputado Otheli-
no Neto. Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
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