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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 / 02 / 2022 – 5ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........18 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO............28 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........07 MINUTOS 
4. BLOCO PARLAMENTAR SOLIDARIEDADE.........07 MINUTOS

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 23/02/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 74/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO NETO EVANGELISTA, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA 
LEI 7.688 DE 15 DE OUTUBRO DE 2001, PARA RESERVAR ÀS 
MULHERES, NO MÍNIMO, 30% DAS VAGAS NO EFETIVO DO 
QOPM E DO QPMG/ 1-0 DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 75/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZA-
ÇÃO E CONTROLE DE CRIANÇAS E IDOSOS ABRIGADOS EM 
CASAS DE PROTEÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI N° 76/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI N° 77/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA LEI 
Nº 11.650, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE ESTABELECE 
AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE RECONHECIMENTO E CA-
PACITAÇÃO DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS DO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 78/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO MARANHENSE AMIGOS DA VIDA DE 
SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE LEI N° 79/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DO ALTO DO 
COROADINHO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 008/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE A 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” 
AO SR. LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA.

MOÇÃO Nº 005/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ED-
SON ARAÚJO, DE PESAR PELO FALECIMENTO DO POLICIAL 
ANTONIO MARQUES.

MOÇÃO Nº 006/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO EXTENSA AD-
MIRAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO DR. GUSTAVO AMORIM, 
PELA NOMEAÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 73/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-

DO MÁRCIO HONAISER, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
CENTRAL DE INTERMEDIAÇÃO EM LIBRAS NO ÂMBITO DO 
SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 64/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-

DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA - MA.

PROJETO DE LEI Nº 65/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-

CA A APAE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA- MA.
PROJETO DE LEI Nº 66/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-

DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE SANTA TIMOM- MA.

PROJETO DE LEI Nº 67/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE SANTA PEDREIRAS- MA.

PROJETO DE LEI Nº 68/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA INSTITUTO PROFESSOR JAIRO MATOS EM SÃO LUÍS.

PROJETO DE LEI Nº 69/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, ESTABELECE A PRIORIDADE DE 
ATENDIMENTO PARA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DO-
MÉSTICA E FAMILIAR, NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOS-
SOCIAL E A PREFERÊNCIA EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARA-
DORA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, QUANDO 
O DANO FÍSICO NECESSITE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDI-
MENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO.

PROJETO DE LEI Nº 70/2022, DE AUTORIA DA DEPUTA-
DA THAÍZA HORTEGA, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO GERAÇÃO SOLIDÁRIA.

PROJETO DE LEI Nº 71/2022, DE AUTORIA DA DEFEN-
SORIA PÚBLICA, ALTERAR O ARTIGO 4º DA LEI Nº 9.503, DE 
21 DE NOVEMBRO DE 2011.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA NºS 006 E 
007/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE 
CONCEDE O T´TULO DE CIDADÃO MARANHENSE AOS SE-
NHORES ANTONIO BARBOSA DE ALENCAR E KLAUBER DE 
ARAÚJO SOUSA AZEVEDO.

PRIORIDADE – 3ª SESSÃO E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 72/2022, DE AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 11/202), QUE INSTITUI O ZO-
NEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BIOMA CERRADO 
E SISTEMA COSTEIRO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2022, DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 12/2022), 
QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 20, DE 30 DE JUNHO 
DE 1994, QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DA PROCU-
RADORIA GERAL DO ESTADO, DEFINE SUAS ATRIBUIÇÕES 
E REORGANIZA A CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 061/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA 
DE INCENTIVO A INICIAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 062/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, CONCEDENDO DE TÍTULO DE UTI-
LIDADE PÚBLICA AO INSTITUTO EDUCACIONAL BETEL.

PROJETO DE LEI Nº 063/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDA-
DE DE APRESENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE 
DETERMINAÇÃO E CONTROLE DE  AFLATOXINAS EXISTEN-
TES NOS ALIMENTOS QUANDO DESTINADOS AO  CONSUMO 
HUMANO.

Diretoria Geral de Mesa, 23 de fevereiro de 2022.

Sessão Ordinária da Nona Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, reali-
zada no dia vinte e três de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pereira.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim
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Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes.

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

Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pe-
reira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Cé-
sar Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Márcio 
Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, 
Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, 
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e 
Zito Rolim. 

 Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): 
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Hélio Soa-

res, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Profes-
sora Socorro Waquim. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária 
para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário 
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 080 / 2022

Institui a Campanha “Com a Força 
do Coração Lilás” nas Unidades de Ensi-
no da Rede Pública e Privada, no âmbito 
do Estado do Maranhão e determina dis-
ponibilizar no ato da matrícula do aluno, 
ficha de dados com o intuito de obter in-
formações como medida de prevenção à 
violência doméstica e familiar e dá outras 
providências. 

Art. 1.º Fica instituída nas Unidades de Ensino da Rede Pública e 
Privada, no âmbito do Estado do Maranhão, a Campanha “Com a Força 
do Coração Lilás” como medida de prevenção ao combate à violência 
doméstica e familiar.

Parágrafo único – As Unidades de Ensino tratadas no “caput” 
disponibilizarão à mãe ou à responsável legal pelo aluno, material com 
conteúdo informativo sobre a política de combate à violência doméstica 
e familiar, como instrumento inerente à Campanha “Com a Força do 
Coração Lilás”.

Art. 2.º A Unidade de Ensino, através de formulário próprio, so-
licitará à mãe ou à responsável legal pelo aluno que responda às indaga-
ções contidas no formulário, cujo objetivo é obter dados sobre violência 
doméstica e familiar.  

§ 1º. O preenchimento do formulário tratado no “caput” será 
efetuado individualmente e entregue ao servidor da Unidade de Ensino 

Pública ou ao funcionário da Unidade de Ensino Privada responsável 
pela matrícula do aluno, devidamente lacrado e, encaminhado à direção 
da Unidade de Ensino.

§ 2º. O conteúdo do formulário será mantido em sigilo pela 
direção da Unidade de Ensino.

§ 3º. Se constatado atos de violência doméstica e familiar em 
algum dos formulários preenchidos, a direção da Unidade de Ensino, 
comunicará às autoridades competentes para providência.

§ 4º. Nos casos em que for constatado a recém-agressão, a 
autoridade competente deve ser comunicada imediatamente pela direção 
da Unidade de Ensino e, se possível, manter a mãe ou a responsável 
pelo aluno na dependência da Unidade até a chegada da autoridade.

Art. 3.º Ao Poder Público, por meio de tecnologia, compete dis-
ponibilizar um canal de comunicação direta entre a Unidade de Ensino 
e as autoridades competentes.

Art. 4.º Não é dado a mãe ou a responsável pelo aluno o direito 
de recusa ao preenchimento do formulário de informações conforme 
§1º, do artigo 2º, da presente Lei.

§ 1º. Em caso do não preenchimento da ficha de informações, a 
direção da Unidade de Ensino deve entrar em contato com a mãe ou a 
responsável pelo aluno e solicitar que compareça à Unidade de Ensino 
para efetivação da matrícula.

§ 2º. Caso a mãe ou a responsável insista em não responder as 
perguntas constantes no aludido formulário de informações, a Unidade 
de Ensino efetivará a matrícula e o servidor/funcionário responsável 
deve atestar no prontuário do aluno a devida recusa.

§ 3º. Confirmada a recusa o servidor/funcionário dará 
encaminhamento à matrícula do aluno e comunicará a recusa à Direção 
da Unidade para providência.

Art. 5.º Ao Poder Público compete, através de Decreto, estabe-
lecer regulamentação própria às medidas necessárias ao cumprimento 
da presente Lei.

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 22 de fevereiro de 2022. – DE-
TINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto tem o condão de criar mais um mecanismo 
que proporcione nas mulheres encorajamento para denunciar agressões 
físicas e psicológicas sofridas dentro de casa, sem que as autoridades 
tomem conhecimento.

A violência doméstica e familiar, em todos os níveis, produz con-
sequências traumáticas e indeléveis para quem as sofre. Por décadas a 
violência contra crianças, adolescentes e mulheres têm crescido, consti-
tuindo-se uma importante violação dos direitos humanos.

Relatos dão conta que uma mãe teria entregue um bilhete na es-
cola onde o seu filho estuda, informando que estava cansada de tantas 
agressões físicas e psicológicas por parte do companheiro. 

Dizia o bilhete:
“Por favor, me ajude”
“Estou sendo espancada”
“Não posso falar”.
[....] 
Quantas mulheres, crianças e adolescentes sofrem agressões den-

tro de casa e as autoridades não tomam conhecimento?
Nota-se que o medo ainda é um fator inibidor de denúncias e que 

a forma mais comum de violência é perpetrada dentro de casa.
Evidente que existem legislações que asseguram direitos das pes-

soas agredidas principalmente as mais frágeis como a mulher, a criança 
e o adolescente. Ao mesmo tempo percebe-se que existe uma lacuna 
com relação a avaliação da eficácia desses dispositivos legais. Portanto, 
a intenção do legislador é criar dispositivos que minimizem essa lacuna 
existente e nesse diapasão pede aos seus nobres pares que atentem para 
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a sua iniciativa e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 22 de fevereiro de 2022. - DE-
TINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 081 / 2022

CRIA O DIA ESTADUAL DO AU-
DITOR DE CONTROLE EXTERNO.

Art. 1º - Fica instituído o dia estadual do auditor de controle ex-
terno, a ser comemorado em 27 de abril de cada ano.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 22 de fevereiro de 2022 - DR. 
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei cria o dia estadual dos auditores de con-

trole externo, profissão que contribui diretamente com o aprimoramento 
das políticas públicas visando sempre a melhoria dos serviços públicos 
disponibilizados à população. 

A auditoria é forte aliada do Poder Legislativo para o exercício da 
função fiscalizadora, tendo em vista que facilita o controle social e es-
timula boas práticas. Pontua-se ainda a atuação dos referidos profissio-
nais no fortalecimento da democracia, uma vez que esses sujeitos for-
necem à sociedade elementos primordiais na seara do controle social. 

Ademais, diante da conjuntura nacional de denúncias e apurações 
das corrupções, vem crescendo exponencialmente a necessidade de va-
lorar o controle externo como meio de acompanhar os atos da adminis-
tração pública. No cenário de escassez de recursos em face do binômio 
mínimo existencial X reserva do possível, o controle externo fiscaliza a 
execução de recursos públicos. Isso ocorre de tal modo que não apenas 
evita desvios, mas acima de tudo, coíbe desperdícios.  

A rés pública enseja que, regularmente, os procedimentos e pro-
cessos adotados pelos gestores sejam alvo de exame visando atestar a 
integridade e veracidade das constas públicas. A independência desses 
profissionais reflete diretamente nos resultados obtidos uma vez que são 
isentos de interesse ou influência são mais fidedignos.   

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a 
aprovação desse simbólico Projeto de Lei.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 22 de fevereiro de 2022 - DR. 
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 082 / 2022

Estabelece que qualquer bene-
fício fiscal concedido às empresas terá 
como requisito obrigatório o percentual 
mínimo de 3% de mulheres vítimas de 
violência doméstica ou familiar e finan-
ceiramente dependente.

Art. 1º - Fica estabelecido, no Estado do Maranhão que qualquer 
benefício fiscal concedido às empresas, terá como requisito obrigatório 
o percentual mínimo de 3% das mulheres que estejam em situação de 
violência doméstica ou familiar e sob dependência financeira, em seus 
quadros funcionais.

Art. 2º - Esta Lei de Contratação de Mulheres Vítimas de Vio-
lência Doméstica e Financeiramente Dependentes tem os seguintes ob-
jetivos: 

I – incentivar a contratação de mulheres vítimas de violência do-

méstica e financeiramente dependentes; 
II – induzir comportamentos para redução das desigualdades de 

gênero; 
III – possibilitar a inserção ou reinserção das mulheres vítimas 

de violência doméstica e financeiramente dependentes no mercado 
de trabalho formal, em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei 
11.340/2006, a Lei Maria da Penha; 

IV – promover independência financeira como fator capaz de 
promover o rompimento da situação de violência, bem como propor-
cionar o convívio social das mulheres que se encontrem na situação 
abarcada pela Lei.

 Art. 3º - Para os fins desta Lei, consideram-se: 
I - mulheres vítimas de violência doméstica: aquelas que se en-

contrem em uma ou mais situações tipificadas pelo art. 5º da Lei 11.340, 
de 7 de agosto de 2006; 

II – mulheres financeiramente dependentes: aquelas que não pos-
suem meios de subsistência suficiente para sua manutenção sem auxílio 
de seu companheiro agressor e que mantenha relação íntimo-afetiva; 

Art. 4º - O Regulamento definirá os modos de comprovação da 
mulher vítima de violência doméstica a ser contratada.

Parágrafo Único. Esta Lei alcançará os benefícios fiscais já exis-
tentes no momento da sua renovação.

Art.5º - Esta Lei será regulamentada pelo poder executivo no 
prazo de 180 dias.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman” em São Luís, 11 de fevereiro de 2022. - NETO EVANGELIS-
TA - Deputado Estadual – DEM

JUSTIFICATIVA
É de conhecimento de todos que há uma grande subnotificação 

de denúncias de violência contra mulheres em todo pais. No Maranhão 
não é diferente.

Sabemos que a ausência de renda própria e a relação de depen-
dência financeira estão entre as principais razões que levam as mulheres 
a evitar a denúncia do agressor às autoridades.

Em pesquisa realizada, em dezembro de 2021, pelo Instituto Da-
taSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra violência, 
percebeu um aumento de 4% na percepção das mulheres sobre a violên-
cia em relação à edição anterior. O estudo ouviu 3 mil pessoas entre 14 
outubro e 5 de novembro.

Para 71% das entrevistadas, o Brasil é um país muito machista.     
Segundo a pesquisa, 68% das brasileiras conhecem uma ou mais 

mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, enquanto 27% de-
claram já ter sofrido algum tipo de agressão por um homem.

Ainda de acordo com a pesquisa, 18% das mulheres agredidas 
por homens convivem com o agressor e para 75% das entrevistadas, o 
medo leva a mulher a não denunciar. 

A situação fica ainda mais delicada quando há filhos, frutos da 
relação com agressor, o que acaba por gerar na mulher o receio de não 
conseguir suprir as despesas sozinha caso abra mão do auxílio financei-
ro do agressor. Dessa maneira, ela opta por permanecer vivendo nesse 
ambiente doméstico hostil para tentar dar melhores condições aos fi-
lhos.

O presente Projeto de Lei tem como um dos principais objetivos, 
tornar a sociedade empática, visando à busca do enfrentamento a esse 
crime, através da independência da vítima, e, consequentemente que-
brar esse ciclo de violência doméstica e familiar.

Assim, ante o exposto, dada a relevância do tema e para cumpri-
mento mais fiel da prerrogativa legiferante deste poder, rogo pelo apoio 
dos meus nobres pares, no sentido de aprovarmos tal medida.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2022. - NETO EVANGELIS-
TA - Deputado Estadual - DEM
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PROJETO DE LEI Nº 083 /2022

Declara de utilidade pública o Ins-
tituto Social e Cultural Raissa Mendon-
ça - IRM, com sede no município de São 
Luís/MA.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública o Instituto Social e 
Cultural Raissa Mendonça - IRM, com sede no município de São Luís, 
no Estado do Maranhão.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de fevereiro de 2022. - MÁRCIO 
HONAISER - Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA
O  Instituto Social e Cultural Raissa Mendonça – IRM, funda-

do em 07 de março do ano de 2020, é uma pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos e tempo indeterminado de duração, está 
devidamente inscrita no CNPJ nº 39.543.950/0001-06, com sede à rua 
projetada, nº 248 – Jardim Paulista, no bairro do olho d’água, São Luís 
– MA, Cep: 65065-170.

O referido Instituto visa contribuir para a promoção e defesa dos 
direitos humanos e cidadania da população LGBTQIA+, atuando na 
garantia de políticas públicas de promoção e prevenção da saúde in-
tegral, da livre orientação sexual, da livre identidade de expressão de 
gênero, além incentivar, organizar, promover e estimular reuniões so-
ciais, religiosas e culturais, manter intercâmbio artístico, cultural, social 
e religioso.

Busca Ainda, firmar convênios, contratos e acordos com entida-
des públicas e privadas, objetivando o bem-estar econômico e finan-
ceiro, sobretudo dos abrigados na Casa de Acolhimento FloreSer,  que 
abriga em média 90 pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade so-
cial, ofertando-lhes assistência jurídica, psicológica, médica e social, 
por meio de uma rede de colaboradores voluntários.

Dessa forma, considerando os notórios e relevantes serviços pres-
tados pelo Instituto Social e Cultural Raissa Mendonça – IRM, submeto 
à consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição 
e conto com o apoio dos meus ilustres pares para a aprovação deste Pro-
jeto de Lei, por se tratar de medida de relevante interesse social.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de fevereiro de 2022. - MÁRCIO 
HONAISER - Deputado Estadual - PDT

PROJETO DE LEI Nº 084 / 2022

“Declara como Utilidade Pública a 
Associação das Donas de Casa do Con-
junto Alvorada Anil – João Deus, e dá ou-
tras providências.”

Art.1º - Fica considerado de Utilidade Pública a Associação das 
Donas de Casa do Conjunto Alvorada Anil – João Deus, com sede e 
foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

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

        PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PA-
LÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 22 de Fevereiro de 2022. - Zito 
Rolim - Deputado Estadual - PDT

PROJETO DE LEI N° 085/2022

“Proíbe a venda de qualquer tipo 
de medicamento em mercados, super-
mercados, conveniências e estabeleci-

mentos similares no Estado do Mara-
nhão e dá outras providências.”

 
Art. 1º - Fica proibida no Estado do Maranhão a venda e/ou dis-

pensação de qualquer tipo de droga, medicamento, insumo farmacêuti-
co ou correlato, assim conceituados pela Lei Federal n.º 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, mesmo aqueles que não exijam prescrição médica 
em mercados, supermercados, lojas de conveniências e outros estabele-
cimentos que não estejam enquadrados no conceito de farmácia estabe-
lecido na Lei Federal n.º 13.021, de 08 de agosto de 2014.

Art.2º - O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará nas 
seguintes penalidades:

I - multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dobrada em caso de 
reincidência;

II - suspensão do alvará de funcionamento na terceira autuação.

Art. 3º - As multas serão aplicadas pelo Estado.
Art.4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 

por dotações orçamentária próprias, suplementadas se necessário.
Art.5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
 
A presente proposição visa zelar pelo uso racional dos medica-

mentos, bem como, evitar possíveis intoxicações. Todo esse cuidado 
remete a possível comercialização de medicamentos em mercados, su-
permercados, conveniências e estabelecimentos similares, locais que 
não são estabelecimentos de saúde.

Feitas essas explanações, é importante destacar que no município 
de São Paulo teve recentemente lei aprovada sobre a proibição de venda 
de qualquer tipo de medicamento em mercados, supermercados, conve-
niências e estabelecimentos similares.

Nesse sentindo podemos também mencionar a competência para 
legislar sobre o tema, visto que o artigo 24, incisos V e XII, da Cons-
tituição Federal permitem aos entes políticos (União, Estados e DF), 
possam legislar concorrentemente sobre consumo e proteção da saúde.

A fim de justificar a competência legislativa destaco a decisão 
dada pelo Supremo Tribunal Federal exemplificam que: “Operadoras 
de plano ou seguro de assistência à saúde. Obrigatoriedade de entre-
ga de comprovante escrito em caso de negativa, total ou parcial, de 
cobertura de procedimento médico, cirúrgico ou de diagnóstico, bem 
como de tratamento e internação. (...) A abertura do setor de assistên-
cia à saúde à iniciativa privada não obsta a regulação dessa atividade 
pelo Estado, indispensável para resguardar outros direitos garantidos 
pela Constituição, em especial a dignidade da pessoa humana, a de-
fesa do consumidor e os direitos à saúde, à integridade física e à vida. 
(...) A Lei 3.885/2010, de Mato Grosso do Sul, é ato normativo instru-
mentalizador do consumidor com meios necessários para sua defesa, 
além de densificar o direito à informação, prefacialmente posto no inc. 
XIV do art. 5º da Constituição da República e seguido pelo Código 
de Defesa do Consumidor (arts. 4º, inc. IV, 6º, inc. III, e 55, § 4º, da 
Lei n. 8.078/1990). Mais se revela pertinente a norma de proteção do 
consumidor quanto maior for a hipossuficiência ou déficit de informa-
ção daquele que, transitória ou permanentemente debilitado, esteja em 
estado de especial vulnerabilidade em face do fornecedor do serviço. O 
princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de 
regulamentação do mercado e de defesa do consumidor.” [ADI 4.512, 
rel. min. Carmén Lúcia, j. 7-2-2018, P, DJE de 17-6-2019.].

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI N° 086/2022

Dispõe sobre as diretrizes a serem 
observadas na elaboração das políticas 
públicas voltadas à Primeira Infância e 
dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece os princípios e as diretrizes a serem 
observados na elaboração e implementação das políticas públicas do 
Estado do Maranhão voltadas à Primeira Infância, em atenção à especi-
ficidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento 
infantil e na formação humana. 

Parágrafo único. Os planos, programas e serviços voltados à Pri-
meira Infância, implementados no Estado do Maranhão, além dos prin-
cípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei, se guiarão pelos dispositivos 
pertinentes contidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e no Marco 
Legal pela Primeira Infância, Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 
2016 e demais documentos legais, no que couber. 

Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei considera-se: 
I - criança: pessoa na faixa etária de 0 (zero) a 6 (seis) anos com-

pletos de idade; 
II - primeira infância: pessoa na faixa etária 0 (zero) a 6 (seis) 

anos completos de idade, ou 72 (setenta e dois) meses de vida da crian-
ça; e, 

III - doenças verticalmente transmissíveis: doenças ou infecções 
que são transmitidas a partir da mãe para o seu feto no útero ou recém-
-nascido durante o parto. 

Art. 3º São princípios das políticas públicas voltadas à Primeira 
Infância: 

I - o direito à vida e à saúde; 
II - o acesso universal à saúde; 
III - a integralidade do cuidado; 
IV - a equidade em saúde; 
V - a humanização da atenção; 
VI - a gestão participativa e o controle social; 
VII - a prioridade absoluta no atendimento e defesa dos direitos 

da criança; 
VIII - a promoção do desenvolvimento integral das crianças du-

rante a primeira infância, visando a que vivam a infância com plenitude 
e alcancem seu potencial humano; 

IX - a inclusão, o atendimento com qualidade e o acompanha-
mento individualizado do desenvolvimento e da aprendizagem das 
crianças na rede de instituições de educação infantil; 

X - a redução das desigualdades no acesso aos bens e serviços 
que atendam aos direitos da criança na primeira infância, priorizando 
o investimento público na promoção da justiça social, da equidade e 
da inclusão sem discriminação da criança, garantindo a ela igualdade 
de oportunidades no acesso aos bens e serviços públicos de qualidade; 

XI - a formação inicial e continuada dos profissionais das diferen-
tes áreas de atenção à criança; e, 

XII - a formação e desenvolvimento da cultura de proteção inte-
gral aos direitos da criança. 

Art. 4º Para fins de execução das Políticas Públicas e Planos pela 
Primeira Infância, cada órgão estatal responsável pelo atendimento da 
criança durante a primeira infância, no âmbito de sua competência, ela-
borará proposta orçamentária para o financiamento das ações previstas. 

Art. 5º As políticas públicas e planos voltadas à primeira infância 
elaborados pelo Estado e pelos Municípios Maranhenses deverão ga-
rantir a ampla participação da sociedade, em consonância com o Plano 
Nacional pela Primeira Infância e conter, dentre outras ações: 

I - Nos aspectos gerais: 
a) o estabelecimento dos objetivos, metas e estratégias para o 

cumprimento dos direitos das crianças de até seis anos de idade, em 
cooperação com a União e com os Municípios; e, 

b) as medidas necessárias à padronização e divulgação de infor-
mações e indicativos que permitam à sociedade acompanhar o fiel cum-
primento das ações, metas e objetivos estabelecidos nos Planos pela 
Primeira Infância. 

II - No aspecto específico da educação: 
a) a universalização do acesso à educação infantil, tendo como 

prioridade as crianças em situação de vulnerabilidade social e de risco 
em seu desenvolvimento; 

b) a ampliação da participação da família no processo educacio-
nal escolar; e, 

c) o cumprimento dos padrões de qualidade na alimentação es-
colar recomendados pelos órgãos competentes durante toda a primeira 
infância, de forma a satisfazer as necessidades das crianças em cada 
fase da vida. 

III - No aspecto específico da saúde: 
a) a orientação, preparo e amparo da gestante antes do parto, du-

rante o parto e durante a maternidade, em todos os aspectos; 
b) a prevenção, detecção precoce e tratamento imediato das doen-

ças recorrentes na primeira infância; 
c) a ampliação dos exames de rotina da saúde bocal, ocular e 

auditiva, bem como orientação a respeito das demais doenças da popu-
lação infantil e encaminhamento dos casos que necessitarem de atendi-
mento odontológico, oftalmológico e auditivo; 

d) a prevenção da transmissão das doenças verticalmente trans-
missíveis, como HIV, sífilis, Hepatite B, toxoplasmose, rubéola e outras 
doenças sexualmente transmissíveis, zika vírus e outras arboviroses, 
malária, tuberculose e doença de chagas; 

e) a atenção humanizada ao recém-nascido prematuro e de baixo 
peso, com a utilização do “Método Canguru”, ou outro que venha a ser 
comprovada e reconhecidamente tido como mais eficaz; 

f) a qualificação da atenção neonatal na rede de saúde materna, 
neonatal e infantil, com especial atenção aos recém-nascidos graves ou 
potencialmente graves; 

g) a alta qualificada do recém-nascido da maternidade, com vin-
culação da dupla mãe bebê à Atenção Básica, de forma precoce, para 
continuidade do cuidado; 

h) o seguimento do recém-nascido de risco, após a alta da ma-
ternidade, de forma compartilhada entre a Atenção Especializada e a 
Atenção Básica; 

i) as triagens neonatais universais; 
j) o fomento da atenção e internação domiciliar; 
k) o incentivo ao aleitamento materno e à alimentação comple-

mentar saudável; 
l) o fomento e a ampliação dos programas públicos voltados à 

disponibilização do leite materno; e, 
m) o auxílio à implementação e execução das ações relativas à 

Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimen-
tação Complementar Saudável no SUS - Estratégia Amamenta e Ali-
menta Brasil (EAAB). 

IV - No aspecto específico da assistência social: 
a) o fortalecimento dos vínculos afetivos entre a criança e a famí-

lia, inclusive nos casos em que a criança permanece em abrigos ou sob 
o atendimento de programas sociais de inserção; 

b) a ampliação dos programas de atendimento à criança na pri-
meira infância em situação de vulnerabilidade; e, 

c) a promoção do “retorno para casa” das crianças em instituições 
de acolhimento, preferencialmente à família biológica, do acolhimento 
em família acolhedora e da adoção, nos termos dispostos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e na Lei federal nº 13.257/2016. 

V - No aspecto específico da assistência integral à criança em 
situação de violências: 

a) o fomento à organização e qualificação dos serviços especia-
lizados para atenção integral a crianças e suas famílias em situação de 
violência sexual; 

b) o apoio à implementação da “Linha de Cuidado para a Atenção 
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Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação 
de Violência”; 

c) a articulação de ações intrassetoriais e intersetoriais de preven-
ção de acidentes, violências e promoção da cultura de paz; e, 

d) o apoio à implementação de protocolos, planos e outros com-
promissos sobre o enfrentamento às violações de direitos da criança 
pactuados com instituições governamentais e não-governamentais, que 
compõem o Sistema de Garantia de Direitos. 

VI - No aspecto específico da atenção à saúde de crianças com 
deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade: 

a) a articulação e intensificação de ações para inclusão de crian-
ças com deficiências, indígenas, negras, quilombolas, do campo, das 
águas e da floresta, e crianças em situação de rua, entre outras, nas redes 
temáticas; 

b) o apoio à implementação do protocolo nacional para a prote-
ção integral de crianças e adolescentes em situação de risco e desastres; 

c) o apoio à implementação das diretrizes para atenção integral 
à saúde de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; e, 

d) a atenção integral às crianças nascidas com Microcefalia, de 
forma a oferecer o apoio necessário ao desenvolvimento da criança nos 
primeiros anos de vida. 

VII - No aspecto específico da formação social, cultural e so-
cioambiental da criança: 

a) a promoção de ações de conscientização a pais e mães sobre 
a importância da preservação e do respeito ao tempo de as crianças 
brincarem; 

b) o fomento à ampliação e/ou à criação de áreas específicas nas 
bibliotecas públicas locais voltadas à utilização da criança durante o 
período da primeira infância; e, 

c) a realização de ações voltadas à conscientização socioambien-
tal das crianças já no período da primeira infância. 

Parágrafo único. O Plano Estadual pela Primeira Infância deverá 
conter a definição da assistência técnica e financeira aos municípios 
para que elaborem seus respectivos Planos Municipais pela Primeira 
Infância e os ponham em prática. 

Art. 6º Os Planos pela Primeira Infância, além das metas estabe-
lecidas no artigo anterior, terão como finalidade a prevenção e o com-
bate: 

I - à violação ou relativização dos direitos e garantias da criança 
durante a primeira infância; 

II - à aplicação de castigos físicos e humilhantes, exploração da 
criança em atividades veladas pela Constituição Federal, bem como a 
imposição em qualquer situação degradante; 

III - à desnutrição infantil; 
IV - à mortalidade infantil; e, 
V - ao desenvolvimento incompleto da capacidade cerebral, falta 

de coordenação motora, instabilidade emocional e nas relações sociais 
e aos transtornos psicológicos ligados à interação social. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 087/2022

Dispõe sobre o registro pela inter-
net de Boletim de Ocorrência de crime 
praticado contra mulher por violência 
doméstica e familiar, criança, adolescen-
te, pessoa idosa e pessoa com deficiência, 
nos termos que indica.

 Art. 1º Fica estabelecido, no âmbito do Estado do Maranhão, o 

registro pela internet de Boletim de Ocorrência de crimes praticados 
contra mulher por violência doméstica e familiar, criança, adolescente, 
pessoa idosa e pessoa com deficiência, que não necessitem de realiza-
ção de perícia, através do sítio eletrônico. 

§ 1º O Boletim de Ocorrência registrado através do sítio 
eletrônico será encaminhado para acompanhamento pela delegacia ou 
departamento de polícia responsável, que deverá promover o imediato 
atendimento da vítima que se encontrar em situação de risco iminente. 

§ 2º Quando do registro do Boletim de Ocorrência através do 
sítio eletrônico, deverá ser exibida ao registrante mensagem informado 
os endereços e telefones de contato dos organismos de apoio jurídico e 
psicossocial à mulher, criança, adolescente, pessoa idosa e pessoa com 
deficiência, conforme o caso, no âmbito estadual e municipal, de acordo 
com o local do fato. 

§ 3º O disposto no caput não prejudica a inserção de outros perfis 
de grupos sociais vulneráveis no rol de crimes passíveis de registro pela 
internet de Boletim de Ocorrência. 

Art. 2º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas ins-
tituições públicas ensejará a responsabilização administrativa de seus 
dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis. 

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários à sua efetiva aplicação. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após 180 dias de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 088/2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de bares, hotéis, restaurantes, fastfoods, 
food-trucks, sorveterias, docerias, deli-
catesses, padarias e outros estabeleci-
mentos congêneres, que comercializem 
produtos prontos para consumo ime-
diato, informarem em seus cardápios a 
presença de glúten, lactose, leite, peixe, 
amêndoas, corantes, castanhas, soja, ovo 
e crustáceos no âmbito do estado do Ma-
ranhão.

Art. 1.º Os bares, hotéis, restaurantes, fast-foods, food-trucks, 
sorveterias, docerias, delicatesses, padarias e outros estabelecimentos 
congêneres que comercializem produtos prontos para consumo ime-
diato, ficam obrigados a informarem em seus cardápios a presença de 
glúten, lactose, leite, peixe, amêndoas, corantes, castanhas, soja, ovo e 
crustáceos. 

§ 1.º A informação da presença destes insumos deverá constar 
ao lado do nome de cada produto nos cardápios disponibilizados nos 
referidos estabelecimentos. 

§ 2.º Para identificação poderão ser utilizados os ícones 
constantes em uma tabela indicativa em anexo ao cardápio, devendo 
estes constarem de forma clara e visível ao lado do nome do alimento. 

Art. 2.º Os restaurantes do tipo self-service ou que usem exposi-
tores de alimentos deverão ter as informações constantes na etiqueta de 
identificação do alimento. 

Art. 3.º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação 
das penalidades ficarão por conta dos órgãos de defesa do consumidor. 

Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá denunciar o descum-
primento desta Lei por meio de representação junto ao poder público. 

Art. 4.º O não atendimento do previsto nesta Lei sujeitará o esta-
belecimento ao pagamento de multa nos termos do Código de Defesa 
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do Consumidor. 

Art. 5.º Os estabelecimentos terão 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar do dia da publicação desta Lei, para se adequarem às novas re-
gras. 

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor no dia de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 089/2022

INSTITUI o Prêmio Jovens Escri-
tores nas escolas públicas do Estado do 
Maranhão, com a finalidade de incenti-
var os jovens à literatura.

Art. 1.º O Poder Executivo, no âmbito de sua atuação, fica auto-
rizada a instituir o Prêmio Jovens Escritores. 

§ 1.º O Prêmio terá como objetivo o fomento dos jovens à 
literatura, à formação acadêmica e cultural, devendo o seu tema ser 
apresentado, todo o início do mês de abril. 

§ 2.º O Prêmio será procedido em duas categorias (ensino 
fundamental II e ensino médio), com temas diversos a cada uma delas. 

§ 3.º Recebido os temas pelas instituições de ensino, os alunos, 
junto aos professores terão 60 (sessenta dias) para elaborar as suas 
dissertações, sem prejuízos ao andamento normal dos dias letivos. 

§ 4.º Após a entrega pelos alunos no prazo estipulado no parágrafo 
anterior, a instituição de ensino, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentará 
à Diretoria de Ensino a qual pertence, 3 (três) melhores trabalhos das 
duas categorias, podendo, inclusive estes trabalhos serem divulgados 
pela própria instituição. 

§ 5.º A diretoria de ensino apresentará os 3 (três) melhores 
trabalhos realizados em suas instituições de ensino, pelo igual prazo 
do § 4.º à Secretaria da Educação que, no prazo de 30 (trinta) dias, 
declarará os três primeiros colocados de cada categoria. 

§ 6.º Declarados os vencedores do corrente ano, haverá uma 
cerimônia de entrega de prêmio, que será realizada pelo Poder Executivo 
na semana do Dia das Crianças. 

Art. 2.º Os vencedores receberão prêmios a ser definidos.

§ 1.º Os professores dos alunos premiados bem como a instituição 
de ensino receberão homenagens por conta dos seus trabalhos realizados. 

§ 2.º Os alunos classificados nos termos do § 5.º do artigo 1.º 
receberão prêmios de participação. 

§ 3.º Todos os alunos classificados receberão 2 (dois) pontos 
adicionais e os vencedores 5 (cinco) pontos nos programas educacionais 
de competência da Secretaria de Estado da Educação. 

Art. 3.º Serão vedados, dentre os temas relacionados no § 1.º do 
artigo 1.º, aqueles que incentivem a violência, sejam contra os bons 
costumes, devendo priorizarem sempre a cultura pela paz. 

Art. 4.º Os trabalhos dos primeiros colocados farão parte, no ano 
seguinte, dos materiais distribuídos gratuitamente pela estado aos alu-
nos da rede estadual de ensino. 

Parágrafo único. Todo material será precedido das respectivas 
autorizações dos pais ou responsáveis pelo aluno. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 090/2022

Institui o programa estadual de 
incentivo aos cursos sociais, populares e 
comunitários.

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo aos cur-
sos sociais, populares e comunitários. 

Parágrafo único. Entende-se como curso social, popular e comu-
nitário aquele organizado por iniciativa da sociedade civil por meio de 
movimentos, coletivos, entidades, bem como outras organizações de 
caráter não oficial, que ofereçam cursos, oficinas, treinamentos ou aulas 
de reforço, regularmente, sem finalidade econômica, direcionados para 
a comunidade, especialmente: 

I – pré-vestibulares; 
II – pré-universitários 
III – pré-militares; 
IV – pré-técnicos; 
V – preparatório para concursos públicos; 
VI – preparatórios para programas de pós-graduação; 
VII – curso de “Formação continuada de Professores/as; 
VIII – curso de línguas estrangeiras; 
IX – curso de informática; 
X – aulas de reforço escolar; 
XI – oficinas de artes visuais, artes cênicas, artes marciais, dança 

ou música; 
XII – treinamento desportivo. 

Art. 2º O Programa tem como princípios e diretrizes: 
I – o fomento à organização e constituição de cursos sociais, po-

pulares e comunitários; 
II – o incentivo à educação popular; 
III – o apoio e a formação continuada de professores e tutores 

voluntários; 
IV – o incentivo à formação continuada; 
V – a integração entre a comunidade e a Administração Pública; 
VI – o uso por parte da comunidade dos espaços públicos em dias 

e horários em que estejam ociosos. 

Art. 3º O Programa terá como ações prioritárias: 
I – o fomento aos cursos sociais, populares e comunitários, por 

meio da cessão ou permissão de uso de espaços públicos e de convênios 
ou incentivos e financiamentos diretos; 

II – a simplificação de procedimentos administrativos para a ces-
são ou permissão do uso de espaços públicos adequados para a realiza-
ção de cursos sociais, populares e comunitários; 

III – promoção de convênios para a formação e capacitação dos 
grupos e entidades da sociedade civil, que ofereçam curso social, po-
pular e comunitário, bem como dos professores e tutores voluntários. 

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a permitir o uso e ceder 
as instalações das unidades que integram a rede estadual de ensino e do 
IEMA – Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Mara-
nhão, para o funcionamento de cursos sociais, populares e comunitários 
de que trata esta Lei. 

§ 1º Para pleitearem o uso das instalações a que se refere esta 
Lei, os cursos sociais, populares e comunitários deverão comprovar 
regularidade de funcionamento, que não tenham fim lucrativo nem 
disponham de local próprio adequado para ministrar aulas. 

§ 2º A permissão poderá ser concedida a título precário ou por 
meio de concessão de uso, desde que não interfira no funcionamento 
normal e regular da unidade. 

§ 3º Os responsáveis pela realização do curso deverão assinar 
o Termo de Responsabilidade em reconhecimento da integridade dos 
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equipamentos escolares e de que serão responsáveis por todo e qualquer 
dano causado aos mesmos. 

§ 4º A responsabilidade pela limpeza do espaço utilizado será dos 
responsáveis pela realização do curso. 

Art. 5º As instituições de ensino superior públicas estaduais ficam 
autorizadas a permitir o uso e ceder as suas instalações para o funciona-
mento de cursos sociais, populares e comunitários, nos termos do artigo 
4º desta Lei. 

Art. 6º Caberá ao Estado, mediante prévia consulta com suas 
vinculadas e respeitando a autonomia universitária e de gestão escolar, 
elaborar lista das instalações e horários disponíveis nas diferentes uni-
dades de ensino e universidades para cessão dos espaços de que tratam 
os artigos 4º e 5º desta Lei. 

§ 1º Ao menos um representante da entidade interessada deverá 
formular o requerimento, solicitando o uso ou a cessão do espaço 
listado, contendo a finalidade e o cronograma do curso, o horário das 
atividades e a assinatura do Termo de Responsabilidade do requerente. 

§ 2º O Termo de Responsabilidade é preestabelecido pela 
Secretaria competente, visando resguardar a integridade do patrimônio 
público, nos termos do §3º do art. 4º. 

§ 3º A reserva deverá ser requerida no prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias antes do começo previsto do curso. 

§ 4º Fica vedada qualquer cobrança por parte do Poder Executivo 
para permissão de uso e a cessão dos espaços. 

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a fomentar os cursos 
sociais, populares e comunitários por meio de convênios, para a forma-
ção e capacitação dos grupos e entidades da sociedade civil que ofere-
çam curso social, popular e comunitário, para a capacitação dos profes-
sores e tutores voluntários, bem como por meio de editais de incentivos 
e financiamentos diretos. 

Art. 8º O programa de que trata esta Lei deverá ser implemen-
tado, preferencialmente, em territórios de bairro de periferia e demais 
áreas populares.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 091/2022

Institui a Política Estadual de Pro-
teção e Atenção Integral aos Órfãos e 
Órfãs do Feminicídio.

 
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a 

Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs 
do Feminicídio, voltada para a promoção de atenção multissetorial de 
crianças e adolescentes cujas mulheres responsáveis legais foram víti-
mas de Feminicídio. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se Órfãos e Órfãs do 
Feminicídio as crianças e adolescentes dependentes de mulheres assas-
sinadas em contexto de violência doméstica e familiar ou de flagrante 
menosprezo e discriminação à condição de mulher, caracterizando-se 
como crime de “Feminicídio” nos termos que dispõe a Lei Federal nº 
13.104, de 9 de março de 2015, e a Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006. 

§ 1º As mulheres vítimas de Feminicídio referidas no caput 
são todas aquelas que se auto identificam com o gênero feminino, 
vedadas discriminações por raça, orientação sexual, deficiência, idade, 

escolaridade e de outras naturezas.
§ 2º A execução da Política Estadual de Proteção e Atenção 

Integral aos Órfãos e Órfãs do Feminicídio será orientada pela garantia 
da proteção integral e prioritária dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, preconizada pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 
1990. 

§ 3º A Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos 
Órfãos e Órfãs do Feminicídio compreende a promoção, entre outros, 
dos direitos à assistência social, à saúde, à alimentação, à moradia, 
à educação e à assistência jurídica gratuita para órfãos e órfãs do 
Feminicídio, compreendendo-os(as) também como vítimas colaterais 
da violência de gênero. 

Art. 3º São princípios da Política Estadual de Proteção e Atenção 
Integral aos Órfãos e Órfãs do Feminicídio: 

I - o fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único 
de Assistência Social, em seus componentes especializados no atendi-
mento a vítimas de violência, como equipamentos públicos prioritários 
no atendimento a órfãos e órfãs do Feminicídio e responsáveis legais; 

II - o atendimento especializado e por equipe multidisciplinar dos 
órfãos e órfãs do feminicídio, com prioridade absoluta, considerada a 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 

III - o acolhimento e proteção integral como dever norteador do 
trabalho dos serviços públicos e conveniados implicados no fluxo de 
atendimento dos órfãos e órfãs do feminicídio; 

IV - a vedação às condutas de violência institucional, praticadas 
por instituição pública ou conveniada, para não gerar revitimização dos 
órfãos e órfãs do feminicídio, nos termos do art. 4º, inciso IV, da Lei 
Federal nº 13.431, de 4 de abril de 2017. 

Art. 4º A Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos 
Órfãos e Órfãs do Feminicídio tem como objetivo assegurar a proteção 
integral e o direito humano das crianças e dos adolescentes de vive-
rem sem violência, preservando sua saúde física e mental, seu pleno 
desenvolvimento e seus direitos específicos na condição de vítimas ou 
testemunhas de violência no âmbito de relações domésticas, familiares 
e sociais, resguardando-os de toda forma de negligência, discrimina-
ção, abuso e opressão, na forma que dispõe o art. 2º da Lei Federal nº 
13.431, de 4 de abril de 2017. 

Parágrafo único. Para alcançar o objetivo referido no caput, na 
execução da Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Ór-
fãos e Órfãs do Feminicídio incentivar-se-á a intersetorialidade, visan-
do à promoção de atenção e proteção multissetorial, pelo Estado do 
Maranhão, de órfãos e órfãs do Feminicídio e seus responsáveis legais, 
de modo a integrar os serviços da Rede de Proteção às Mulheres em 
Situação de Violência e do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 

Art. 5º A execução da Política Estadual de Proteção e Atenção 
Integral aos Órfãos e Órfãs do Feminicídio terá como diretrizes: 

I - o incentivo à realização de estudos de caso pela rede local 
para vítimas e familiares em contexto de violência doméstica e familiar 
contra a mulher ou de Feminicídio tentado, para atuar na prevenção 
da reincidência e da letalidade da violência de gênero, bem como para 
garantir a intersetorialidade na proteção integral dos direitos de crianças 
e adolescentes; 

II - o atendimento humanizado, pelo conselho tutelar da locali-
dade, de crianças e adolescentes órfãos do Feminicídio, para encami-
nhamento de denúncias de violações de direitos ao Ministério Público 
do Maranhão, aplicando-se as medidas protetivas cabíveis e referencia-
mento na rede de atendimento, nos termos do art. 136, inciso I, da Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 

III - o atendimento de órfãos e órfãs do Feminicídio e responsá-
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veis legais, por unidades de referência do Sistema Único de Assistência 
Social, preferencialmente por Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social, para concessão de benefícios socioassistenciais de 
provimento alimentar direto em caráter emergencial e auxílio em razão 
do desabrigo temporário, bem como orientação para preenchimento de 
formulários para acesso a benefícios do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS de seus ascendentes, a exemplo de auxílio-reclusão e 
pensão por morte; 

IV - a realização de escuta especializada de crianças e adoles-
centes dependentes de mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar, quando necessário, visando minimizar a revitimização decor-
rente de escuta não qualificada e dar celeridade às medidas protetivas, 
nos termos da Lei Federal nº 13.431, de 4 de abril de 2017; 

V - o estabelecimento de estratégias de atendimento médico e de 
assistência judiciária gratuita, de forma prioritária, a crianças e adoles-
centes órfãos e órfãs de vítimas de Feminicídio; 

VI - a garantia, com prioridade, do atendimento psicossocial e 
psicoterapêutico especializado e por equipe multidisciplinar dos órfãos 
e órfãs do Feminicídio e seus responsáveis legais, preferencialmente em 
localidade próxima à sua residência, para o acolhimento e a promoção 
da saúde mental; 

VII - a capacitação e o acompanhamento de pessoas que oferta-
rem lar provisório aos órfãos e órfãs do Feminicídio, que foram afas-
tados do convívio familiar por medida protetiva determinada judicial-
mente ou, para adesão voluntária, de membros da família extensa que 
passarão a ser seus responsáveis legais, para a reconstrução de vínculos 
familiares e comunitários; 

VIII - quando houver a necessidade, a inserção do órfão e órfã do 
Feminicídio e seus familiares ou responsáveis legais em programas de 
proteção policial do Estado do Maranhão; 

IX - a garantia do direito à educação dos órfãos e órfãs do Fe-
minicídio, mediante a apresentação de documentos comprobatórios da 
situação de violência, para que seja priorizada a matrícula de dependen-
tes de mulheres vítimas de Feminicídios tentados ou consumados, em 
instituição educacional mais próxima ao domicílio, ou a transferência 
para a unidade escolar requerida, independentemente da existência de 
vagas, nos termos do art. 9º, § 7º, da Lei Federal nº 11.340, de 7 de 
agosto de 2006; 

X - a priorização dos órfãos e órfãs do Feminicídio em progra-
mas, projetos e ações sociais no âmbito do Estado do Maranhão; 

XI - a implementação de políticas de acompanhamento aos ór-
fãos e órfãs do Feminicídio, com atenção especial para as consequên-
cias físicas e psicológicas; e, 

XII - a integração operacional de órgãos do Poder Judiciário, Mi-
nistério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e encarregados 
da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para o 
efetivo atendimento multissetorial de crianças e adolescentes filhos de 
vítimas de Feminicídio. 

Art. 6º São exemplos de ações que poderão ser implementadas no 
âmbito da Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos 
e Órfãs do Feminicídio: 

I - oferta de capacitação continuada às servidoras e aos servidores 
que atuam na Rede de Proteção às Mulheres em Situação de Violência e 
no Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre 
o conteúdo desta Lei; 

II - promoção de campanhas permanentes e ações de sensibiliza-
ção sobre os direitos de familiares de vítimas de Feminicídio previstos 
nesta Lei; e, 

III - monitoramento da adesão voluntária de familiares de vítimas 
de Feminicídio aos serviços articulados no âmbito desta Política. 

Art. 7º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 092/2022

Institui Política de Enfrentamento 
ao Feminicídio no âmbito do Estado do 
Maranhão.

 
Art. 1º Fica instituída a Política de Enfrentamento ao Feminicí-

dio, voltada à prevenção e ao combate ao Feminicídio. 

§ 1º O feminicídio consiste no crime de homicídio praticado 
contra mulheres por razões ligadas à condição de sexo feminino, se 
perfazendo tais razões quando o crime envolve violência doméstica e 
familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

§ 2º O enfrentamento ao feminicídio inclui as dimensões de 
prevenção a toda e qualquer forma de violência contra as mulheres, 
assistência e garantia dos direitos das mulheres em situação de violência 
e de seus dependentes. 

Art. 2º A Política de enfrentamento parte da premissa de que as 
mulheres não são um grupo populacional homogêneo e considera que 
os atos de violência que afetam as mulheres são marcados também pe-
las diferenças econômicas, culturais, etárias, raciais, de identidade de 
gênero, de orientação sexual, de deficiência, idiomáticas e de cosmo-
gonia/religião. 

Art. 3º São objetivos da Política de Enfrentamento ao Femini-
cídio: 

I - reduzir o número de feminicídios no Estado do Maranhão; 
II - promover o fortalecimento e a articulação da rede de enfren-

tamento e atendimento às mulheres em situação de violência; 
III - garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de 

violência considerando o racismo patriarcal e as diferenças étnicas, ge-
racionais, de orientação sexual, identidade de gênero, de deficiência e 
de territorialidade; 

IV - promover mudança cultural e transformação dos estereótipos 
que embasam violências contra as mulheres, levando em conta a pers-
pectiva interseccional das variadas discriminações que afetam a vida 
das mulheres; 

V - estimular parcerias entre órgãos governamentais, ou entre 
estes e entidades não governamentais, nas áreas de política para as mu-
lheres, segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho, 
habitação e cultura, para a efetivação de programas de prevenção e 
combate a todas as formas de violência contra as mulheres; 

VI - implementar fluxo para a rede de serviços de atendimento às 
mulheres em situação de violência e seus dependentes; 

VII - promover a articulação, com encontros periódicos, dos di-
ferentes serviços que compõem a rede de atendimento às mulheres em 
situação de violência do Estado do Maranhão; 

VIII - fortalecer e ampliar a rede de atendimento às mulheres em 
situação de violência; 

IX - garantir condições adequadas de trabalho para as funcioná-
rias e funcionários da rede de atendimento às mulheres em situação de 
violência, 

X - motivar o estabelecimento de parcerias com órgãos presta-
dores dos serviços de formação e responsabilização para atendimento 
dos agentes envolvidos em situações de violência contra as mulheres; 

XI - impulsionar parcerias com instituições de ensino superior, 
objetivando apoio técnico especializado em estudos relacionados à prá-
tica de violência contra as mulheres e de feminicídio; 

XII - estimular, apoiar e desenvolver estudos e debates com a 
sociedade civil e movimentos sociais, a fim de propor novas políticas 
públicas para eliminar todas as formas de discriminação e violência 
contra as mulheres; 

XIII - fomentar políticas de formação e sensibilização perma-
nente de funcionários das áreas de segurança pública, saúde, educação, 
assistência social, cultura em temas relacionados à prática de violência 
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contra as mulheres, e sua relação com questões de raça, etnia e diversi-
dade sexual, nos termos do art. 8º, VII, da Lei Federal nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006; 

XIV - evitar a revitimização e a violência institucional no aten-
dimento às mulheres em situação de violência, realizando, para tanto, 
estudo de falhas do atendimento; 

XV - assegurar acessibilidade na rede de atendimento às mulhe-
res em situação de violência, garantindo o atendimento integral às mu-
lheres com deficiência; 

XVI - implementar políticas de acompanhamento às mulheres 
sobreviventes de tentativas de feminicídio e aos seus dependentes, com 
atenção especial para as consequências físicas e psicológicas; 

XVII - fomentar o acesso a políticas de atendimento aos depen-
dentes de mulheres em situação de violência e vítimas de feminicídio 

XVIII - priorizar mulheres em situação de violência e sobrevi-
ventes de feminicídio como público-alvo em programas, projetos e 
ações sociais do Estado do Maranhão; e, 

XIX - promover campanhas educativas permanentes sobre a 
prática de violência contra as mulheres que alertem não apenas para a 
necessidade de denunciar, mas também de identificar quando ocorre a 
violência e de divulgar o contato dos órgãos de atendimento. 

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 093/2022

Institui as diretrizes para Política 
Estadual de Prevenção às Lesões por 
Esforços Repetitivos (LER) ou Distúr-
bios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT) em âmbito público 
privada.

Art. 1º Fica instituída diretrizes para a Política Estadual de Pre-
venção às Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteo-
musculares Relacionados ao Trabalho (DORT), para estimular a promo-
ção da saúde dos trabalhadores expostos aos fatores de risco existentes 
no ambiente de trabalho. 

§ 1° Para efeitos desta Lei consideram-se Lesão por Esforços 
Repetitivos (LER) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho 
(DORT) a síndrome caracterizada pela ocorrência de vários sintomas 
concomitantes ou não, decorrentes das atividades desenvolvidas pelo 
trabalhador nos processos produtivos, bem assim, da sua contínua 
exposição aos fatores de risco existentes no meio ambiente do trabalho. 

§ 2° O desenvolvimento das LER/DORT é multicausal, sendo 
importante a análise dos fatores de risco de incidência direta ou indireta, 
dentre eles: 

I - A região anatômica exposta aos fatores de risco; 
II - A intensidade dos fatores de risco; 
III - O tempo de exposição aos fatores de risco à organização 

do trabalho, as tarefas repetitivas e monótonas, a obrigação de manter 
ritmo acelerado de trabalho, o excesso de horas trabalhadas e a ausência 
de pausas; 

IV - O ambiente de trabalho, os mobiliários e equipamentos que 
obrigam a adoção de posturas incorretas durante a jornada; 

V - As condições ambientais de trabalho impróprias, de má ilumi-
nação, temperatura inadequada, ruídos e vibrações; 

VI - O estresse no ambiente de trabalho, decorrente de condições 
inadequada para o desenvolvimento das atividades de produção; 

VII - As posturas inadequadas; 
VIII - As cargas osteomusculares dinâmicas e estáticas; 
IX - Quaisquer outros fatores de risco identificáveis. 

Art. 2º As diretrizes da Política de que trata esta Lei tem como 
objetivos:

I - Levantar quais as atividades desenvolvidas no Estado de Ma-
ranhão, por entidades públicas, com indicação dos fatores de riscos ocu-
pacionais que possam gerar ao trabalhador as LER/DORT; 

II - Capacitar pessoas para realização das ações relacionadas à 
prevenção e gerenciamento dos fatores de risco das LER/DORT; 

III - Promover ações e campanha de divulgação sobre as medidas 
disponíveis para prevenção das LER/DORT; 

IV - Fiscalizar o cumprimento das normas já existentes relativas 
às condições de trabalho e à saúde do trabalhador, visando prevenir o 
desenvolvimento das LER/DORT. 

Parágrafo único. Os procedimentos de análise e conduta com 
relação à organização do trabalho, mobiliários e equipamentos, terão 
como referência as normas técnicas regulamentadoras no Brasil e aque-
las adotadas por entidades de referência internacional, bem como as 
existentes nas leis que dispõem sobre o tema. 

Art. 3° O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o in-
frator às penalidades previstas no respectivo estatuto ou regulamento. 

Art. 4° Fica instituída a notificação obrigatória ao órgão de saúde 
competente, nos casos de Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúr-
bios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, diagnosticados por 
Médicos do Trabalho vinculados às empresas ou aos serviços privados 
de saúde. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 094/2022

Institui a campanha “Unidos Con-
tra a Depressão Infantil” no âmbito do 
Estado do Maranhão e dá outras provi-
dências.

Art. 1º Fica instituída no âmbito do Estado do Maranhão, a Cam-
panha “Unidos Contra a Depressão Infantil”, destinada à conscientiza-
ção da população maranhense sobre a doença. 

Art. 2º O Poder Executivo, poderá firmar parcerias com hospitais, 
órgãos públicos e privados, organizações não governamentais e quais-
quer outras entidades voltadas para o tema para a implementação da 
campanha referida no artigo 1º desta Lei. 

Art. 3º Deverão ser ministradas palestras, seminários e quaisquer 
outras atividades voltadas para a prevenção, orientação sobre o diag-
nóstico e o tratamento adequado para a doença, nas escolas públicas e 
privadas do Estado do Maranhão, na presença dos responsáveis pelos 
alunos. 

Parágrafo único. Deverá ser realizado o devido encaminhamento 
de casos suspeitos de Depressão infantil para acompanhamento médico 
especializado, durante a referida campanha. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI N° 095/2022

Estabelece diretrizes para o aten-
dimento prestado às pessoas com fi-
bromialgia ou com síndrome da fadiga 
crônica no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS.

Art. 1º – O Estado adotará medidas de apoio aos municípios no 
atendimento prestado às pessoas com fibromialgia ou com síndrome da 
fadiga crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS –, observa-
das as seguintes diretrizes: 

I – incentivo ao atendimento dos pacientes por equipe multidis-
ciplinar composta por médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e 
profissional da educação física; 

II – garantia do acesso a exames complementares; 
III – garantia do acesso aos medicamentos prescritos; 
IV – incentivo à adoção de práticas integrativas e complementa-

res no atendimento aos pacientes. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 096 / 2022

Estabelece diretrizes para o aten-
dimento preferencial aos profissionais da 
contabilidade no âmbito das repartições 
públicas no Estado do Maranhão, e dá ou-
tras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

Art. 1º Fica garantido aos profissionais da contabilidade em si-
tuação regular e cadastro ativo, no pleno exercício da sua profissão, o 
atendimento preferencial nas repartições públicas, nas empresas públi-
cas e nas concessionárias de serviços públicos no Estado do Maranhão.

§ 1º São considerados profissionais da contabilidade aqueles 
legalmente habilitados e regularmente inscritos junto ao Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado Maranhão, em situação regular 
e cadastro ativo, seja na condição de contadores e/ou técnicos em 
contabilidade.

§ 2º O atendimento preferencial disposto neste artigo não poderá 
ser realizado em prejuízo ao atendimento prioritário conferido às pes-
soas em disposição da Lei Federal n.º 10.048, de 8 de novembro de 
2000.

§ 3º Fica garantido o direito ao atendimento geral e não prefe-
rencial ao profissional contábil que esteja com o seu cadastro ativo e 
em situação irregular com o Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado Maranhão.

Art. 2º A garantia do atendimento preferencial se dará estrita-
mente para profissional da contabilidade em situação regular e cadastro 
ativo no desenvolvimento e gozo do exercício da sua atividade profis-
sional em representação dos seus clientes, cujo atendimento prioritário 
se dará na forma presencial ou virtual: 

I – sempre que possível, em local diverso do atendimento reali-
zado ao público em geral, por guichê próprio ou em sua impossibilida-
de, através de acesso preferencial e intercalado com o atendimento do 
público em geral; 

II – em local próprio, durante o horário de expediente indepen-
dentemente da distribuição de senhas; 

III – por meio de protocolo e/ou de solicitação de mais de um 
serviço por atendimento; 

IV – por meio de documentos e/ou petições que independem de 
prévio agendamento, desde que seja respeitado o horário de expediente, 
contido no art. 2º, Parágrafo Único desta Lei.

Parágrafo único. O atendimento preferencial do profissional da 
contabilidade em situação regular e cadastro ativo se restringe ao ho-
rário de funcionamento das repartições públicas, empresas públicas e 
concessionárias de serviços públicos no Estado do Maranhão.

 
Art. 3º As entidades descritas no artigo 1º devem implementar e 

operacionalizar o atendimento preferencial no prazo de até 180 (cento e 
oitenta) dias após a publicação da presente lei.

§ 1º – Caso a entidade não cumpra o disposto deste artigo deverá 
comunicar o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Mara-
nhão, justificando os motivos com pedido de prorrogação com prazo 
impreterível de até 180 (cento e oitenta) dias.     

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 22 DE FEVEREI-
RO DE 2022. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Contabilidade há temos é reconhecida mundialmente como 
meio de comunicação dos negócios e exerce uma intrínseca relação 
com as administrações públicas, a análise dos dados antes dos envios 
para as bases de dados dos mais diversos entes federativos é realizada 
por um profissional da Contabilidade.

O Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão é o órgão 
legalmente constituído para fiscalizar o exercício dos profissionais em 
consonância com as normas técnicas vigentes e a ética profissional ne-
cessária que deve ser elevada perante os seus clientes, a classe contábil, 
o Tribunal de Ética de Disciplina do CRCMA e a sociedade de modo 
geral. 

Indubitavelmente que a profissão contábil detém caráter de exer-
cício pessoal, com uso de técnicas exclusivas e independentes e as Ad-
ministrações Públicas impõem inúmeras responsabilidades aos profis-
sionais atuantes. 

Ressalta-se que não há como se relacionar as atividades exerci-
das pelos profissionais da contabilidade como uma atividade mercantil, 
pois a relação do profissional contábil com os seus clientes se alicerça 
na confiança, respeito e a singularidade que se encontra disposta Lei 
Federal n.º 14.039/2020. 

Com o advento da pandemia do Covid-19, os governos enten-
deram o quão essencial é a profissão contábil para o funcionamento da 
máquina pública, haja vista que as declarações prestadas pelos profis-
sionais contábeis alimentam as bases de dados dos diferentes órgãos da 
administração pública e sustentam planejamentos e orçamentos.

No que concerne a essencialidade, o Governo do Estado do Ma-
ranhão fez publicar o Decreto n.º 35.784/2020, reconhecendo e pas-
sando para sociedade geral que os serviços contábeis praticados pelos 
profissionais da contabilidade para as pessoas físicas e jurídicas são 
essenciais.

Notadamente que a quantidade de declarações prestadas pelos 
contadores aos diferentes órgãos governamentais eleva o exercício da 
profissão contábil ao patamar de essencial, logo, a prerrogativa da pre-
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ferência no atendimento é totalmente justificável e necessária.

A Junta Comercial do Estado do Maranhão apresentou relatório 
de gestão ressaltando que o número de empresas ativas no Estado do 
Maranhão mais que dobrou chegando ao patamar de 358.189 mil em-
presas ativas em 2021.

Ora, a crescente demanda de informações a serem prestadas pelos 
profissionais contábeis visa alimentar os bancos de dados das Admi-
nistrações Públicas nas três esferas governamentais, União, Estado do 
Maranhão e Municípios do Estado do Maranhão.

O exercício da profissão contábil tem previsão legal (Decreto-Lei 
n.º 9.295/1946), ainda mais, os profissionais contábeis prestam serviços 
públicos e exercem função social no seu ministério privado, não por 
menos a Constituição Federal cita por várias vezes o exercício da pro-
fissão contábil (art. 70; incisos IV e VII do art. 71; inciso III do art. 73; 
Art. 163-A; inciso VI do art. 194; inciso I do Art. 212-A). 

Outrossim, os Conselhos de Contabilidade foram criados pelo 
Decreto-Lei n.º 9.295/1946, e são dotados de personalidade jurídica de 
direito público e forma federativa, prestando serviço de natureza públi-
ca com estrutura, organização e funcionamento regrados pelo Regula-
mento n.º 1.612/2021.

Por fim, o direito ao atendimento prioritário aos profissionais da 
contabilidade não ofende o princípio da igualdade e não confere ao con-
tador um injustificado privilégio, visa corrigir e observar a relevância 
dos essenciais serviços que alimentam informações essenciais para ad-
ministração pública cujos dados serão vertidos para sociedade.

Pelos substanciais motivos elencados, conta-se com o apoio dos 
nobres pares desta casa de leis, para aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2022. - wendell lages 
- Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 007/2022
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Excelentíssimo Dr. Fernando Fillipe Santos Marques, 
pela posse como Delegado de Polícia Civil no Estado do Maranhão. 

Cumpre mencionar que Fernando Fillipe Santos Marques é for-
mado pela Universidade Federal do Maranhão e ex-servidor da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão, tendo exercido suas funções 
com competência e eficiência durante o tempo em que esteve servidor 
desta Casa Legislativa, ao passo em que aguardava a nomeação para o 
tão almejado cargo de Delegado de Polícia Civil em que obteve êxito 
no último concurso público realizado no ano de 2018, demonstrando 
toda sua capacidade técnica exigida para exercício do cargo e que agora 
realizará suas atividades no município de Mirinzal-MA. 

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr. 
Fernando Fillipe Santos Marques, pela posse como Delegado de 
Polícia Civil no Estado do Maranhão. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 008/2022
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Sr. BIANKILLES SANTOS FREITAS, SOLDADO 
DA POLÍCIA MILITAR, pelo ato de bravura ao evitar um assalto e 
capturar os bandidos em uma área dominada por facções criminosas.

O policial militar acima mencionado, lotado no Batalhão de Polí-
cia Militar Rodoviária, ao circular pelo bairro Miritiua, se deparou com 

um indivíduo praticando assaltos em um veículo roubado, momento em 
que os assaltantes efetuaram disparos de arama de fogo e o soldado 
utilizou a força necessária para coibir a ação e teve êxito ao recuperar 
os objetos roubados e dar voz de flagrante aos indivíduos que estavam 
praticando os assaltos.  

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Exce-
lentíssimo Sr. BIANKILLES SANTOS FREITAS, SOLDADO DA 
POLÍCIA MILITAR do BPRV, por sua atitude louvável em evitar 
mais assaltos ao prender os indivíduos, de modo que, solidificou na 
ação, o princípio de voluntariedade, coragem e audácia, ultrapassando 
os limite normais do cumprimento do dever. Desta forma, o caso do 
Soldado Biankilles deve ser parabenizado por sua bravura, uma vez que 
o policial não mediu esforços para combater a criminalidade, sendo um 
exemplo de policial militar cheio de preparo, coragem e eficiência.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de fevereiro de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 039 / 2022

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 do Senhor Antônio César Baroni Pereira, ocor-
rido no dia 15 de fevereiro, nesta Capital.

O Senhor Antônio César Baroni Pereira, maranhense, nascido 
no município de Timbiras, engenheiro agrônomo, foi coordenador do 
escritório da EMAPE em Humaitá – AM, cidade na qual também foi 
vereador por dois mandatos e presidente da Câmara Municipal, foi ser-
vidor na Câmara Municipal de São Luís e assessor do ex-prefeito de 
São Luís, Edivaldo Holanda Júnior.

 Era casado com a Senhora Matilde Lopes Moreira Pereira, união 
que gerou cinco filhos. Era irmão do ex-vereador e ex-presidente da 
Câmara Municipal de São Luís, Isaías Pereirinha.

 
Requeiro por fim, que seja encaminhada mensagem de condo-

lências aos seus familiares, no endereço Avenida 04, Casa 08, Bairro: 
Chácara Itapiracó, Cep 65054-876, São Luís-MA.                                                              

   
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO em 15 de fevereiro de 2022. - Edivaldo 
Holanda - Deputado Estadual – PTC

REQUERIMENTO Nº 040 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja abonada minha 
falta na Sessão Legislativas do dia 17 de fevereiro corrente ano, para 
estar presente na Sessão Solene de entrega do título de Cidadão Baca-
beirense ao Prefeito Hilton Gonçalo e Prefeita Fernanda Gonçalo, no 
Município de Bacabeira. Em anexo segue convite feito pelo Presidente 
da Câmara do referido Município.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em São Luís 16 de fevereiro de 2022. - ARISTON RIBEIRO 
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 041 /2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Governador Flavio 
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Dino, solicitando que seja regulamentada a LEI Nº 11.570/2021, de 
26/10/2021, que trata “institui diretrizes para a política de incentivo 
à segurança dos mototaxistas e motoboys, e renovação da frota de 
motocicletas utilizadas como ferramentas de trabalho no âmbito do 
estado do maranhão, e dá outras providências”.

Se faz necessária tal regulação prevista em seu Art. 3º, princi-
palmente do IV do Art. 2º “Adotando medidas de incentivos fiscais 
e tributários, bem como linhas de créditos, a fim de possibilitar a 
renovação da frota das motocicletas”, para que nossos trabalhadores 
que utilizem a moto como ferramenta de trabalho possa adquirir um 
veículo novo e assim ter mais segurança, conforto e prestar um melhor 
serviço. 

Na qualidade de representante do povo maranhense no Parla-
mento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa 
propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

INDICAÇÃO Nº 1055/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Flávio Dino e ao Ex. Sr.  Rodrigo Lago, Secretário de Estado da Agri-
cultura Familiar, solicitando providências para doação de 20 (vinte) kits 
feira, do programa comida na mesa, no intuito de garantir a conti-
nuidade da feira dos trabalhadores rurais do município de São Mateus.

O projeto da feira artesanal de São Mateus, é de iniciativa do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
de São Mateus - MA,  e é um espaço que beneficia esses trabalhadores 
rurais, artesãos, entre outros, dando oportunidade de divulgação e co-
mercialização dos seus produtos, estimulando assim o empreendedoris-
mo individual, bem como gerando trabalho e renda.

Ocorre que tal ação está comprometida, em razão da desconti-
nuidade do apoio da Prefeitura do município, que retirou as barracas 
de feira disponibilizadas para a sua realização, o que justifica a doação 
dos kits feira, através do Programa Comida na mesa da Secretaria de 
Agricultura Familiar.

Diante de todo o exposto, apresento a presente matéria contando 
com o apoio do apoio ilustre Governador Flávio Dino e do nobre Secre-
tário de Estado da Agricultura Familiar, Rodrigo Lago, no acolhimento 
da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de fevereiro de 2022. - MÁRCIO 
HONAISER - Deputado Estadual – PDT

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

INDICAÇÃO Nº 1056 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de CAJAPIÓ, o 
Senhor(a) MARCONE PINHEIRO MARQUES, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 

laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1057 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ALTO ALE-
GRE DO PINDARÉ, o Senhor(a) FRANCISCO DANTAS RIBEIRO 
FILHO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 
11/01/2022 (  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação 
pelos estabelecimentos públicos e privados de saúde, situados no 
âmbito do Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez 
ou gestação confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas 
públicos e privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1058 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
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minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de PRESIDENTE 
SARNEY, o Senhor(a) VALÉRIA MOREIRA CASTRO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue 
em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos 
públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confir-
mada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados 
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1059/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que 
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência 
o Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com Cópia ao 
Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Governo do Ma-
ranhão, o Senhor Deputado Federal, Márcio Jerry, solicitando-lhes que 
adotem providências necessárias, objetivando a implantação de uma 
Rodovia de pavimentação asfáltica, entre os Povoados Montevidéo e 
Bacabinha, localizados no Município de Codó, neste Estado, tendo em 
vista que a medida, ora proposta, facilitará o tráfego em geral para quem 
a utiliza.  

A presente solicitação visa garantir uma melhor trafegabilidade 
dos meios de transportes, tendo em vista a precariedade da estrada exis-
tente.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 23 de fevereiro de 2022. - 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 ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Com a palavra, Deputado Antônio Pereira, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente presente à Mesa, Deputados e Deputadas 
presentes na Casa, eu ocupo essa tribuna nessa manhã para dizer que 
primeiro que estive em Brasília segunda-feira e terça e ontem não 
pude estar presente aqui com V. Ex.ªs na Sessão Legislativa. Mas 
este final de semana, nós estivemos na Região Tocantina, visitando 
alguns municípios, em especial Imperatriz, a nossa capital regional, 
estivemos também no Lajeado junto com o nosso Vice-Governador 
e próximo, muito próximo Governador Brandão, Carlos Brandão. Eu 
estive junto com o Carlos Brandão, em Lajeado Novo, onde tivemos a 
oportunidade de inaugurarmos uma praça naquela cidade com a Prefeita 
Léa, com a Vice-Prefeita Luana, com o ex-Prefeito Dete, com o ex-
Prefeito Antônio Pereira, meu xará, e lá inauguramos e foram também 
anunciadas algumas outras obras que serão realizadas pelo governo 
naquele município. Mas eu quero chamar atenção porque já chamei 
na quinta-feira passada, há exatamente uma semana, um dia antes de 
anunciarmos essa grande obra de asfaltamento, em Imperatriz, em 
torno de mais de 30km de asfalto nas ruas de Imperatriz, e eu quero 
chamar a atenção nisso, lá fizemos o lançamento, o Dr. Carlos Brandão, 
Vice-Governador do Estado estava lá presente, foi ele que fez esse 
lançamento, o início dessas obras lá de asfaltamento, na realidade, 
uma recuperação das ruas por entender que primeiro que as chuvas 
foram muito intensas esse ano, e que as ruas de Imperatriz realmente 
ficaram esburacadas e, infelizmente, o poder público municipal não deu 
a devida atenção, pelo menos, até agora, pode ser que a partir de agora 
venha a dar, e a gente espera que possa contribuir também, fazer a sua 
parte, mas o Governo do Estado, por meio do Governador Flávio Dino, 
entendendo que Imperatriz é uma cidade que sempre correspondeu ao 
Governo do Estado, que sempre foi amável e amigável com ele próprio, 
o Governador Flávio Dino, com o seu grupo político. E entendendo que 
aquela sociedade não poderia ficar por mais tempo naquela situação 
com as vias urbanas sem você ter uma condição mínima de locomoção, 
de interligação entre os bairros, dos bairros para o centro, levar um 
paciente, sair de um bairro para o médico, enfim, o Governador Flávio 
Dino entendeu que era preciso fazer essa recuperação imediatamente. 
E o nosso Vice-Governador Brandão, junto com o Clayton Noleto, 
junto com o Presidente da AGEMSUL, colegas deputados estaduais, 
o colega Rildo Amaral, o colega Professor Marco Aurélio, Deputado 
Antônio Pereira estivemos lá. Porque fui eu, Deputado Antônio Pereira, 
que primeiro anunciei e discuti com o Governador essa questão, porque 
muitos achavam que isso era apenas e é realmente responsabilidade do 
prefeito daquela cidade. Mas a sensibilidade do Governo, por meio do 
Governador Flávio Dino, fez com que se iniciasse esse grande trabalho 
que está sendo feito ali em Imperatriz de recuperação. Claro que, 
às vezes, essa sensação de bem-estar que a população vai sentir e já 
começou a sentir em algumas ruas, por exemplo, ali em Imperatriz, se 
dilui ao tempo, porque isso é natural do ser humano. Quando você tem, 
quando você recebe um grande benefício e passa 10, 15, 20, 30 dias é 
uma coisa tão normal você recuperar uma rua e depois você ter uma rua 
recuperada para você transitar que você, às vezes, até não se lembra de 
quem realmente fez. Mas quem está fazendo os 30 km é o Governo do 
Estado em Imperatriz, de asfalto, colocando ali em benefício da cidade 
e para o bem-estar daquela população. Também pedi, eu e o ex-prefeito 
Sebastião Madeira, a implantação de mais um Restaurante Popular que 
vai ser colocado ali na avenida que liga Imperatriz a João Lisboa, Pedro 
Neiva de Santana, para que possa atender aquela parte da cidade onde 
se localizam grandes bairros e ali também tem uma grande população 
e, portanto, precisa e carece de um momento como esse, momento de 
pandemia que ainda estamos nela e momento onde as famílias estão 
com insegurança alimentar e mais necessitadas. E o Governador foi 
imediatamente, autorizou que se buscassem ali as soluções para se 
implantar mais um Restaurante Popular em Imperatriz. Portanto, 
senhores, eu quero aqui continuar agradecendo ao Governador Flávio 
Dino pela maneira como ele tem olhado para Imperatriz, Senhor 
Presidente Zito Rolim, e pela Região Tocantina. Porque, na realidade, 
quando a gente fala em Imperatriz, são 23 cidades ali ao redor e, nessas 
23 cidades, o Governador tem tido uma presença, além de uma presença 
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física, efetiva, tem tido uma presença com obras, ações e benefícios 
para o povo daquela região. Muito obrigado, Senhor Presidente, voltarei 
a esta tribuna ainda hoje se assim me for permitido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Deputado Zé Inácio está inscrito, não se encontra. Mais 
algum Deputado?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor 
Presidente, gostaria de me inscrever no Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Pois não, deputado Duarte. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
nesta manhã, venho a esta tribuna para expor a todos uma reflexão de 
extrema importância. Ao mesmo tempo, eu me pergunto se, de fato, 
tal reflexão seria necessária. O que mais vale: a vida, a saúde, o bem-
estar ou os interesses econômicos e financeiros de empresas que lucram 
milhões a cada semestre, a cada ano? Faço essa reflexão, pois hoje o 
Superior Tribunal de Justiça retoma o julgamento sobre a ampliação do 
rol dos serviços dos atendimentos estabelecidos pelas empresas de plano 
de saúde. Esta possível decisão a ser tomada pelo Superior Tribunal de 
Justiça pode ampliar a negativação da cobertura de planos de saúde. É 
exatamente isto: ampliar a negativação! Hoje, o entendimento adotado 
por 17 tribunais brasileiros é no sentido de que o rol estabelecido pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar é um rol exemplificativo. No 
entanto, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça caminha para a prática de 
uma grande e severa injustiça no sentido de legitimar o entendimento de 
que este rol seria taxativo. Eu tenho certeza que até mesmo aqui dentro 
deste plenário tem deputados, deputadas, que já passaram por situações 
de negativação no atendimento de plano de saúde, eu tenho certeza que 
se, por um algum acaso, por mero amor ao debate, se alguém aqui nunca 
passou pela negativação do atendimento de um plano de saúde, com 
certeza, conhece alguém que passou por isso. Esta decisão é de extrema 
importância, imaginem para as crianças, os consumidores, crianças 
com autismo, crianças com algum tipo de deficiência. Imagina o que 
é para o consumidor que paga em dia pelo plano de saúde, ter esse 
serviço negado, ter esse atendimento negado. É sobre essa questão que 
eu venho a essa tribuna para chamar atenção de todos e todas, chamar 
atenção para o Superior Tribunal de Justiça não cometer uma injustiça. 
Eu digo que caminha para a prática de uma injustiça. Pois, o eminente 
relator Luiz Felipe Salomão, já se manifestou em seu voto acolhendo 
argumento das operadoras de plano de saúde, de que a cobertura mais 
ampla, pasmem, poderia gerar um desiquilíbrio financeiro ao setor 
de plano de saúde. Ora, senhoras e senhores, o que é preferível? Um 
suposto risco a um desequilíbrio econômico-financeiro, ou o sofrimento 
de um paciente, de um consumidor diante a negativa desse atendimento. 
E quero destacar que essa negativa gira em torno de uma solicitação 
médica. Por isso, nós reafirmamos o nosso posicionamento de defesa ao 
consumidor, de defesa àqueles que mais precisam no sentido de que o 
Superior Tribunal de Justiça deve garantir a justiça em nosso país, deve 
garantir que os planos de saúde devam atender o rol exemplificativo 
estabelecido pela ANS, exemplificativo dando margem a liberdade e 
autonomia médica, no sentido de solicitar o atendimento do paciente 
quando necessário para resguardar o bem maior, que é a vida, a saúde e 
a segurança. Estamos diante da iminência de um verdadeiro retrocesso, 
não podemos aceitar que o STJ modifique tal posicionamento já 
estabelecido por 17 tribunais e legitime o rol taxativo; rol esse que vai 
criar obstáculos terríveis à garantia do direito daqueles que muitas vezes 
não estão sendo ouvidos, a garantia do direito daquele consumidor, 
daquela criança com autismo, daquela criança com deficiência, que 
precisa dar segmento a esse atendimento, senhoras e senhores. Isso é um 
absurdo, todos nós sabemos ou deveremos saber que a não continuidade 
de um atendimento pode gerar uma involução, ou seja, pode gerar toda 
a perda do ganho da evolução que esse cidadão, que esse consumidor, 
que essa criança com deficiência adquire quando tem acesso ao serviço 
adequado, às terapias adequadas. E é por essa razão que eu venho a 
essa tribuna para chamar a atenção do Superior Tribunal de Justiça, dos 

Ministros do Superior Tribunal de Justiça, que não olhem para supostos 
desiquilíbrios econômicos e financeiros de empresas que lucram 
milhões, mas que olhem para os consumidores, que olhem para aqueles 
que pagam mensalmente caro por um serviço de péssima qualidade. 
Somos a favor do rol exemplificativo por parte da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar. Somos a favor dos direitos do consumidor. Somos 
a favor de colocar em primeiro lugar a saúde, a vida; em segundo plano, 
supostos prejuízos que algumas empresas alegam ter na teoria, pois, 
na prática, lucram milhões à custa do sofrimento dos consumidores e 
consumidoras brasileiros. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, 
sem direito a apartes. Com a palavra, o Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, demais amigos deputados e deputadas 
aqui presentes, o que me faz vir a essa tribuna, Deputado César 
Pires, querido amigo Deputado Duarte Júnior, que acabou de falar 
aqui, eu recebi uma solicitação, Deputado César Pires, um clamor - e 
todos que somos pais e alguns aqui já são avós como eu sou, tenho a 
honra de ser, Deputado Neto Evangelista – de uma criança autista de 
aproximadamente dez anos de idade que foi acometida por agressões 
físicas, agressão psicológica e assédio moral numa escola de renome 
aqui no município de São Luís. Eu ouvi o relato da avó que me falou 
que a criança totalmente assistida pela mãe e pela avó, Deputado Neto 
Evangelista, passou a não querer mais ir para a escola, resistindo a ir 
para a escola. E a família querendo descobrir, Deputado Roberto Costa, 
qual o motivo que ora antes ela queria tanto ir e agora desistiu de ir 
para a escola. Muitas sessões de terapia, muitas conversas até que foi 
descoberto, Deputado Zé Inácio, que a criança sofria agressões físicas e 
agressão moral aqui na Escola Crescimento, no Renascença, uma escola 
de renome na cidade. E a família, Deputado Paulo Neto, me procurou 
porque foi até o Crescimento e pediu para que pudesse ver, Deputada 
Betel, Deputado Antônio Pereira, as imagens, pediu para que houvesse 
um retratamento para que a criança pudesse voltar às aulas. A criança 
está absurdamente fora do contexto de aula por ser uma criança autista 
e muito inteligente, diga-se de passagem. Nós ficamos estarrecidos, 
Deputado Roberto Costa, Deputado Zito Rolim, Vossa Excelência que 
também tem uma família forte, sabe do sentimento e da dor de ver o seu 
filho, encaminhar o seu filho até uma escola para que possa aprender, 
se socializar e aprender, e a criança ser agredida pelas professoras. Pior 
ainda: a escola não deu nenhuma condição de conversa com a família. 
Quando conversou com a família, a família queria uma retratação, a 
família queria que a professora evidentemente fosse punida, lógico, 
e que fizesse uma campanha, Deputado Roberto Costa, em prol de 
que aquilo nunca mais acontecesse, mas, infelizmente, a escola virou 
as costas para a família. E é uma escola de renome que muitos aqui 
conhecem, na cidade de São Luís, por isso eu estou pedindo para a 
Comissão de Educação e para a Comissão de Direitos Humanos desta 
Casa, Senhor Presidente, Deputada Betel, a senhora, que também é mãe 
e avó, que possa nos ajudar nessa luta, porque não podemos deixar isso 
impune. O Deputado Duarte acabou de falar aqui nos planos de saúde que 
maltratam as pessoas, principalmente os autistas. Então, não podemos 
permitir que uma escola, que é para ser um local de aprendizado, de 
conforto, uma continuação do lar, possa pegar uma criança e fazer com 
que ela tenha pavor da escola. Por isso, Deputado Leonardo Sá, eu vim 
aqui, nesta tribuna, hoje, pedir que os colegas nos ajudem nessa luta e 
que a Comissão de Educação e a Comissão de Direitos Humanos desta 
Casa possam apurar verdadeiramente o que, de fato, aconteceu e que a 
gente possa punir aqueles que estão atingindo as crianças, as crianças 
autistas e os filhos daqueles que buscam um aprendizado melhor para 
o seu filho. Era isso que eu tinha a falar, Senhor Presidente. Peço ao 
Deputado Rildo, aos companheiros, aos professores que estão aqui, às 
mães, aos avós, aos avôs que nos ajudem nessa luta que a gente não 
pode permitir que um local que é para dar conforto e aprendizado possa 
dar agressão e, acima de tudo, se tornar um terror para as crianças que 
querem ali aprender. Era só isso, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado, Deputado Adelmo. Ainda no 
Pequeno Expediente, a palavra com o Deputado Rildo Amaral, por até 
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos! Cumprimento os deputados presentes e 
cumprimento o povo do Maranhão, especialmente o povo da minha 
amada cidade Imperatriz que nos assiste, neste momento, vendo 
as notícias dos deputados que trabalham por ela. Senhor Presidente, 
hoje eu venho relatar junto a todo o Maranhão o descaso da empresa 
Casa e Terra de Imperatriz que transformou o sonho da casa própria 
de várias e várias famílias em desespero, em pesadelo. Ela vendeu ali 
às margens do Rio Tocantins um condomínio e desde janeiro tem feito 
com que a população de Imperatriz, e em especial daquele bairro, sofra 
consequências inclusive de se retirarem das suas casas. São em torno 
de 300 famílias que solicitado por mim, numa audiência pública na 
Câmara Municipal de Imperatriz, solicitado também pelo Ministério 
Público e pelos vereadores daquela cidade, a empresa ficou de ressarcir 
com o valor de aluguel até que se resolvessem os problemas. No 
mesmo dia da audiência, a empresa foi notificada pela Defesa Civil 
do município que 50% da sua área é imprópria para moradia, e a 
empresa, dentro da sua responsabilidade de pagar aluguel para essas 
300 famílias que estavam naquele momento desabrigadas, escolheu 
apenas os moradores de algumas quadras e tem preterido a ajuda para 
muitas famílias. Famílias essas que com o passar um pouco das chuvas 
com a estiagem voltou e agora está tendo problema novamente que 
o problema é pertinente e continua e precisa urgentemente que, com 
a ação pública feita pelo Ministério Público das 38 quadras afetadas 
que a empresa procure ressarcir de imediato o prejuízo financeiro, 
emocional, o prejuízo de tempo que tem feito aos cidadãos dali que 
residem. Pesadelos de famílias inteiras, que estão tendo que ir e vir de 
acordo com o volume de chuvas naquela cidade, aquela área, região. E 
a empresa se mostra além de descompromissada, se mostra de maneira 
irresponsável alheia ao sofrimento daquele povo, alheio ao sofrimento 
dos moradores. E eu queria pedir para a mesma comissão solicitada 
aqui pelo Deputado Adelmo, a de Direitos Humanos, que a moradia, a 
residência é um direito humano, para que possa notificar essa empresa 
para prestar esclarecimento aqui na Assembleia Legislativa, para que a 
gente possa, logo logo, tentar amenizar por que resolver naquela área 
não vai se resolver, que possa amenizar os muitos prejuízos causados. 
A única medida tomada pela empresa foi varrer rua e pintar meio-fio 
depois de tudo isso que a cidade viveu e virou manchete nacional. Uma 
vergonha. Uma empresa de grande porte, que tem a sede lá em Brasília, 
causar no nosso Maranhão, na nossa cidade de Imperatriz tamanho 
prejuízo. Também, do outro lado do rio, já no Estado do Tocantins, 
causou prejuízo semelhante, com a diferença de que lá o número de 
moradores era bem menor. Então não podemos nos calar e precisamos 
mostrar para a população daquele bairro que, aqui ela tem vez e voz 
e vai continuar sendo representada por que não podemos deixar que 
a cidade fique à mercê de empresários que vão lá só desfrutar do seu 
dinheiro e desfrutar da sua estrutura e na hora de arcar com as suas 
responsabilidades sociais, se acovardam e se escondem lá em Brasília. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Ao Deputado Rildo, os nossos agradecimentos 
pelo seu pronunciamento. Eu gostaria de chamar o Deputado Zé Inácio 
Lula, para o Pequeno Expediente, por até cinco minutos, sem direito a 
apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, subo mais uma 
vez a esta tribuna, na verdade, para tratar de um tema que era para ter 
abordado ontem, mas, infelizmente, houve muitos oradores inscritos e 
não tive oportunidade de fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, 
mas é um tema que eu não posso deixar de abordar aqui nesta tribuna. Já 
fiz essa abordagem em redes sociais, mas é importante que, daqui desta 
tribuna, nós possamos nos expressar contra aquilo que nós consideramos 
uma arbitrariedade, um abuso de autoridade que foi a decisão da 

Desembargadora da Justiça do Trabalho do Maranhão que determinou 
prisão de 15 dirigentes sindicais. Vejam V. Exas. o quanto foi absurda 
essa decisão, considerada uma decisão teratológica. Por décadas e 
décadas, se olharmos para trás, nós não vamos presenciar, ou raramente 
vai se presenciar uma ordem de prisão contra sindicalistas visando 
desarticular, inviabilizar, intimidar para que não se exerça um direito 
consagrado na nossa Constituição Federal, que é o direito a greve. Ora, 
se decisões judiciais não estavam sendo cumpridas, como determinado 
pela Justiça do Trabalho, existem os mecanismos próprios que a 
magistrada poderia ter usado. E eu não poderia deixar de me manifestar 
diante de um absurdo desse, um abuso de autoridade que faz regredir na 
história e lembrar a época da Ditadura Militar. Lembro que o Presidente 
Lula, quando liderou greves no ABC paulista, em 1980, foi preso. Em 
1981, também foi preso. Ficou quase, aliás, ficou 31 dias preso. Mas 
nem na época da Ditadura Militar naquele momento foi preso a partir 
de uma decisão judicial, mas, sim, a partir do DOPS, que era Polícia 
Militar, que a serviço do regime, repreendia lideranças que se opunham 
ao governo. Então não poderia deixar de lamentar esse episódio recente 
da Justiça do Trabalho do nosso estado e registrar aqui. Não obstante 
esse debate que faço sobre a prisão ilegal de sindicalistas, eu quero 
aqui também destacar a importância da Justiça do Trabalho no Brasil 
e no Maranhão para ter também a garantia de direitos já consagrados 
na nossa Constituição Federal, no artigo 5, de acesso à justiça. E o que 
se ver, a partir da Resolução n° 296, do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho, é a proposta por não atender a um critério de desempenho 
determinado pela Justiça do Trabalho do fechamento de várias Varas 
do Trabalho Brasil afora. É importante que se diga que são 69 Varas do 
Trabalho que podem ser fechadas em todo o Brasil, em todos os estados 
da Federação. No Maranhão, há três importantes Varas do Trabalho que 
podem ser extintas, que podem ser fechadas, na cidade de Pedreiras, 
que atende uma região muito grande, região do Médio Mearim, a Vara 
do Trabalho de Açailândia e a Vara do Trabalho de Timon. Vejam que o 
fechamento dessas varas não só inibe o acesso à justiça como também 
vai impedir, até pelas dificuldades que geralmente essas regiões têm de 
jurisdição, municípios pequenos, empobrecidos, que as pessoas vão ter 
que andar 50, 100, 200 quilômetros para encontrar uma Vara da Justiça 
do Trabalho. Geralmente, por serem cidades pequenas e empobrecidas, 
no Brasil e no Maranhão, são cidades onde se tem uma precariedade 
muito maior na relação de trabalho... 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Deputado Zé Inácio, V. Ex.ª já excedeu o seu 
tempo em um minuto.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Concluindo, 
Senhor Presidente. Cidades que têm inclusive um índice alto de 
situação análoga ao trabalho escravo. E é nesse sentido, para garantir 
o acesso à justiça e dizer como não poderia deixar de falar porque 
isso aqui é fruto do teto de gastos que foi implementado pelo governo 
Temer e está sendo seguido à risca pelo governo Bolsonaro, como uma 
forma de desestruturar o serviço público no Brasil e o atendimento às 
pessoas que buscam o acesso à justiça. Finalizo nesse sentido, Senhor 
Presidente, dizendo que nós temos que rechaçar essa atuação, essa 
decisão da Justiça de Trabalho e defender o serviço público. Precisamos 
encaminhar, nós, deputados, os 42 deputados, um documento à Justiça 
do Trabalho do Brasil pedindo a continuidade dessas varas no nosso 
estado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Ainda no Pequeno Expediente, Deputado 
Wellington do Curso, com a palavra por até cinco minutos, sem direito 
a aparte. V. Ex.ª pode escolher a tribuna que melhor lhe convier.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial 
bom dia, imprensa que nos assiste, na manhã de hoje, o melhor contador 
do Brasil está na imprensa ali, é meio blogueiro, é meio jornalista, é meio 
tudo, um grande abraço ao amigo Everildo Bastos, meu irmão. Senhor 
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Presidente, trago na manhã de hoje uma pauta de suma importância que 
é a MP 374, com certeza, será pautada aqui na Assembleia Legislativa, 
que é alteração que o Governo do Estado quer fazer na Polícia Militar 
na sua estrutura, e que, na verdade, não muda em nada, não melhora em 
nada, mas como ele fez algumas promoções no final do ano, ele precisa 
encontrar algum lugar para colocar esses coronéis, tenentes-coronéis, 
inclusive ele está fazendo aqui a extinção de 30 cargos de tenentes e 
criando 12 cargos de tenente-coronel e criando mais 9 cargos de major, e 
fazendo também alteração na mudança de Companhia para Batalhão. E 
eu vou esperar aqui da base do governo que venha me justificar que isso 
é bom para Polícia Militar, desde quando ele transforma Companhia 
em Batalhão e não aumenta o efetivo, não aumenta a quantidade de 
viaturas, não aumenta o armamento. Então, o governador Flávio Dino 
tem que respeitar a Polícia Militar. Governador Flávio Dino, respeite a 
Polícia Militar, respeite oficiais e praças, V.Exa. tem apenas 36 dias, a 
partir de hoje, eu vou começar a contagem regressiva, 36 dias para se 
livrar desse câncer, 36 dias para se livrar desse carma, 36 dias para se 
livrar dessa destruição que se instalou no Estado do Maranhão, 36 dias. 
Governador Flávio Dino, respeite a Polícia Militar e respeite oficiais e 
praças da Polícia Militar. Nessa mesma linha, eu ainda trago aqui uma 
outra solicitação, nomeação dos 1400 aprovados. Documento oficial 
da Polícia Militar, 713 praças estarão se aposentando este ano e mais 
13 oficiais. Nós temos 4200 vagas ociosas na Polícia Militar. Dá para 
nomear todos os 1400 aprovados, e ainda dá para realizar um outro 
concurso, com, no mínimo, 2000 vagas, e essa pauta vai estar no Plano 
de Governo do próximo governador, os pré-candidatos ao Governo do 
Estado, com certeza, vão ter que discutir, mas discutir sem mentira. 
Como o governador Flávio Dino fez? Mentiu, enganou, ludibriou, e 
essa pauta tem que ir de forma séria para os candidatos ao Governo 
do Estado, e alguns estarão fadados ao fracasso, tendo em vista não 
respeitar a Polícia Militar, não respeitar os policiais militares, porque 
se estão pensando que Flávio Dino e os candidatos de Flávio Dino têm 
voto na Polícia Militar, meu amigo, V. Ex.ªs não conhecem os policiais 
militares, a família dos policiais militares, os grupos de policiais 
militares. Prova disso, que nós tivemos um representante da Polícia 
Militar na eleição passada, na eleição passada tivemos o Cabo Campos, 
e que eu falei para o Cabo Campos, solicitei o Cabo Campos: Cabo 
Campos, peça ao Governo do Estado, que no momento das votações da 
Polícia Militar, V. Ex.ª fique ao lado da Polícia Militar. Mas, enfim, essa 
é uma outra história. V. Ex.ª acham que policiais militares, policiais 
civis vão votar em Jefferson Portela? V. Ex.ªs acham mesmo? V. Ex.ªs 
acham mesmo que vão votar em coronel Pereira? Que passou um tempo 
como comandante da Polícia Militar, não lutou pelas nomeações, não 
lutou pelos praças e oficiais? É querer se enganar. Flávio Dino, e aliados 
de Flávio Dino podem ter certeza que não vão ter votos de policiais 
civis, policiais militares e mais ainda, os familiares dos policiais 
militares e policiais civis. Senhor Presidente, vou concluir a minha 
fala trazendo aqui uma outra solicitação ao incompetente diretor do 
DETRAN, senhor Francisco Nagib, que possa revogar a Portaria nº 
618/2021, máfia das placas, máfia da confecção de placas. Essa máfia 
se instalou no DETRAN do Maranhão. Meus amigos, pena que não tem 
recurso federal. Assim como os prefeitos no interior estão enfrentando o 
Ministério Público Federal e Polícia Federal com recurso federal, cadê 
o Ministério Público Estadual?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA - Deputado, V. Exa. tem um minuto para concluir. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Vou 
concluir, Senhor Presidente, me dê um minuto por favor. V. Exa. foi 
benevolente com os demais oradores que me antecederam. Me dê um 
minuto por gentileza. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor 
Presidente, dê um minuto para o Deputado Wellington. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA - Concedido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Alguns 
prefeitos no interior do estado estão enfrentando o Ministério Público e 

Polícia Federal, a exemplo de Palmeirândia, que nós denunciamos que 
Flávio Dino, com o Secretário de Educação, utilizou o transporte escolar. 
A denúncia foi encaminhada. Mas no DETRAN cadê o Ministério 
Público, cadê o Tribunal de Contas? O incompetente Francisco Nagib 
pinta e borda no DETRAN; ninguém faz nada. Eu já tenho programadas 
duas viagens à cidade de Codó, mais duas outras denúncias graves. 
Estou refazendo aprimorando, melhorando uma representação contra 
o DETRAN e a direção do DETRAN em São Luís. Então isso não vai 
ficar assim. E, diretor do Detran Francisco Nagib, revogue a Portaria 
nº 618/2021. Ela é prejudicial para o trabalhador maranhense, para o 
motorista e proprietário de veículo. Já não basta o Governador Flávio 
Dino, que não congelou o IPVA para 2022? Já basta Vossa Excelência 
que está fazendo politicagem com as motos apreendidas, com os carros 
apreendidos e agora vem comprar capacete e distribuir capacete de 
forma eleitoreira pelo interior do estado. Acorde, Francisco Nagib.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Liberar o som para o deputado para que ele 
possa concluir o pronunciamento. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Governador Flávio Dino, 36 dias, Vossa Excelência vai experimentar o 
pior lado da política maranhense. Ontem eu vim de Brasília conversando 
com o grande amigo Chico Leitoa. Conversamos quase duas horas e 
meia e ele fazendo uma retrospectiva da política de ontem, da política 
de hoje e para onde caminha a política maranhense. “Meu filho, meu 
filho, você ainda vai ver coisa. Meu filho, meu filho, você ainda vai ver 
coisa.” Que Deus abençoe essa terra maravilhosa, que Deus abençoe o 
Estado do Maranhão e a sua população.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado, Deputado Wellington. Com a 
palavra, o Deputado Rafael Leitoa. Vossa Excelência declina? O nosso 
tempo... O último orador: Deputado Rafael Leitoa, com a palavra por 
até cinco minutos, sem direito a aparte. Deputado Rafael Leitoa, como 
líder do Governo, vai dar o exemplo de tempo pontual.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Serei pontual, meu Presidente Antônio Pereira. Presidente, não 
poderia deixar de me manifestar, hoje, primeiro que ontem tivemos aqui 
uma audiência pública requerida e presidida pelo Deputado Vinícius 
Louro. Nós, inclusive, protocolamos um requerimento de audiência 
pública também para tratarmos da extinção das Varas de Trabalho de 
Pedreiras, Timon e Açailândia. Graças a Deus, a audiência atingiu 
seus objetivos da pauta transferida de quinta-feira para que a gente 
pudesse avaliar melhor essa situação. Agradecer o empenho de todos 
os envolvidos, a sociedade civil maranhense, os juízes do Trabalho, 
o Ministério Público do Trabalho, a OAB, o presidente da OAB, o 
presidente do TST, o conselheiro federal Thiago Diaz, o Senador 
Weverton, todos conseguiram alinhar com o Presidente do Tribunal 
Regional o adiamento dessa pauta. O importante é que nós vamos 
construir soluções para que a sociedade, a população do Maranhão não 
sofra com o fechamento dessas agências. Senhor Presidente, eu também 
queria dizer que eu acho que o Maranhão, que o povo que vive hoje não 
é o criado na cabeça do Deputado Wellington, que fala vertiginosamente 
que o governador do Maranhão é um câncer para o estado, sendo que 
todo santo dia o governador inaugura obra neste estado: restaurante 
popular, escola em tempo integral, hospital. Sexta-feira, Deputado 
Antônio Pereira, o governador vai estar em Timon, entregando dez 
leitos de UTI neonatal. É esse o Maranhão que a população acredita 
e aprova, que sente na pele o reflexo de uma política social séria, não 
fantasias de alguém que talvez se agarra, infelizmente, nas inverdades 
proferidas cotidianamente aqui na tribuna da Casa. E se faz necessária 
essa reflexão porque aquela história de que várias vezes repetidas alguns 
mal-informados podem caminhar pelas informações delirantes que a 
gente escuta diariamente aqui na tribuna, infelizmente. Mas também, 
Presidente Antônio Pereira, queria falar da minha felicidade de hoje 
nós podermos comemorar as aprovações no vestibular dos alunos da 
rede pública estadual. Quero destacar a nossa Regional de Educação 
de Timon, principalmente também as escolas com maior número de 
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aprovações, que foram as Escolas do Tempo Integral Jacira e Anna 
Bernardes. Quero fazer um destaque especial, V. Ex.ª como médico, 
Deputado Antônio Pereira, sabe como é difícil fazer uma faculdade 
de medicina. O Colégio Militar de Timon, a partir de uma luta nossa, 
transformamos o abandonado CAIC na melhor escola do Maranhão, 
conseguindo uma aprovação de um aluno para o curso de medicina 
na Universidade Federal do Piauí. É esse Maranhão que o deputado 
delirante fala aqui na tribuna, onde a gente pega o filho do pobre e coloca 
em uma universidade federal no curso de medicina? Desconheço, mas a 
gente tem que respeitar a opinião, saber conviver com esses delírios que 
vêm aqui na tribuna de vez em quando. Além de Medicina, Deputado 
Antônio Pereira, vários outros cursos, como engenharia civil, que é a 
minha profissão, na faculdade que eu me formei, sempre batalhei para 
que os jovens da minha cidade tivessem uma educação de qualidade. 
Então, tinha essa luta, Deputado Vinícius, porque V. Ex.ª tem familiar 
em Timon, sabe de como Teresina nos recebe e nos acolhe, seja na 
saúde, na educação. Conseguimos trazer os nossos alunos para dentro 
de casa novamente. Tínhamos cinco mil alunos na rede estadual, em 
2015, hoje nós temos mais de 11 mil e com resultados. Vamos passar de 
300 aprovações, não tenho dúvida disso, porque agora nós temos uma 
educação de qualidade em tempo integral, temos o IEMA com ensino 
profissionalizante, que é disparado o melhor IEMA do Maranhão, que 
foi alvo do meu primeiro pronunciamento naquela tribuna. Ou seja, esse 
Maranhão dos delírios, não existe. Só existe no delírio de alguns, mas 
um trabalho sério e honrado, Deputado Zé Inácio, nós vamos avançar 
ainda mais nas políticas sociais do Maranhão, não tenho dúvida disso, 
digo por que a nossa região que sempre foi atendida na educação, que 
também foi na saúde, e vejo hoje gestor do Piauí dizer que o número de 
internações do maranhense diminuiu drasticamente, seja por conta da 
pactuação da regulação da oncologia, seja pela abertura dos leitos de 
UTI e que, pela primeira vez, nós tivemos o caminho inverso, tivemos 
teresinenses sendo atendidos em leitos de UTI, do Hospital Alarico 
Pacheco com relação à covid, ou seja, o Maranhão já começando a 
ajudar, ajudando fazendo o seu papel de casa, pois fez mais de uma 
dezena de hospitais regionais, com leitos de UTIs, e é por isso que 
é o Estado com a menor taxa de mortalidade do país, é por isso, por 
investimento sério, honrado, de um homem probo, que é o Governador 
Flávio Dino, e que, com certeza, deixará sim o seu legado, a sua marca 
como Governador que mais construiu escola, o Governador que mais 
construiu hospitais, o Governador que mais nomeou policias militares, 
o Governador que mais construiu restaurante popular do Estado, o 
que ampliou a rede do Viva Cidadão e tenho certeza que deixará esse 
legado quando sair do Governo, no final do mês de março, para disputar 
as eleições para Senado e não tenho dúvida de que será um Senador 
brilhante naquele Congresso. Para concluir, Deputado Antônio Pereira, 
quero ressaltar o convite a todos os timonenses que, na sexta-feira, 
às 08h30, receberemos o nosso Governador, pois tenho certeza que 
receberemos com festa, pois inauguramos mais um importante serviço, 
dez leitos de UTI Neonatal, nosso hospital virando a maternidade de 
referência. Muito obrigado, Deputado.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Deputado Rafael, V. Ex.ª não quer assumir 
a Presidência enquanto eu vou usar... Ordem do Dia. Não há. Grande 
Expediente. Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos ou Blocos. 
Bloco Parlamentar Democrático Republicanos. Deputado Vinícius 
Louro, como líder.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) – Presidente, agora em exercício, Deputado Antônio Pereira, 
o Deputado Wellington é um excelente orador. É uma pessoa que gosta 
de explanar nessa tribuna. Eu tenho até satisfação de ver o Deputado 
Wellington do Curso falando, ainda mais que agora tem mais de 70 
minutos diariamente para se explanar, contando os fatos do Estado do 
Maranhão. Eu vou usar o tempo do Bloco por dez minutos e passarei o 
tempo do Bloco para o Deputado Wellington de 17.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA - Muito bem, Deputado. Com a palavra o 
Deputado Vinícius Louro e V. Exa. está inscrevendo também o Deputado 
Wellington do Curso. Pronto. Resolvido. Deputado Vinícius Louro, por 
dez minutos, com direito a apartes e, logo após, para terminar o tempo 
do bloco, o Deputado Wellington do Curso, por até 18 minutos, com 
direito a apartes. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz a esta tribuna e, agora de 
forma alegre, é que na semana passada nós estivemos reunidos com 
várias pessoas, com vários juízes, representantes do Ministério Público, 
representantes da sociedade organizada do município de Timon, 
Pedreiras, Açailândia, representantes da OAB e nós trouxemos uma 
temática sobre o fechamento das Varas do Trabalho nessas três cidades. 
Foi um trabalho árduo, uma grande mobilização. Tivemos também 
audiência com o Desembargador Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, doutor Carvalho Neto. E, através de muito diálogo, muita 
mobilização, articulação, nós idealizamos e realizamos uma grande 
audiência pública, Deputada Betel, ontem, aqui na Assembleia 
Legislativa. Participaram dessa audiência pública o presidente da OAB, 
seccional Maranhão, Caio Saraiva; o ex-presidente e conselheiro federal 
da OAB Thiago Diaz, de forma remota; a vice-presidente da OAB do 
Maranhão, Tatiana Costa; o Secretário-Geral adjunto da OAB, Valdir 
Filho; o Deputado Federal Zé Carlos da Caixa e o Deputado Federal, 
também, Bira do Pindaré, de forma remota; o Deputado Rafael Leitoa. 
E eu quero agradecer aqui o Deputado Rafael Leitoa porque ele tinha 
também dado entrada na comissão para a realização dessa audiência 
pública. Só que essa audiência dele seria de forma intempestiva, haja 
vista que, nesse momento, teria a decisão dos fechamentos no pleno do 
Tribunal Regional do Trabalho agora no dia 24, quinta-feira. Então, 
como a nossa já tinha sido protocolado anteriormente e teria que ser 
antes dessa reunião do pleno, ele também concordou e fez parte também 
dessa audiência pública, como também a Deputada Socorro Waquim, 
que, por motivo de força maior, não pôde estar presente, estava na 
cidade de Timon. Mas tem que se fazer justiça também aos dois 
deputados, porque no momento em que a gente vai buscar interesses da 
população nós temos que esquecer as bandeiras partidárias e nos 
unirmos em prol do resultado final que daqui a pouco trarei que foi 
realmente uma audiência muito positiva. Então, estiveram presentes 
também o Vereador de São Luís, Álvaro Pires, a quem eu quero 
agradecer. Também a Promotora de Justiça Cristiane Lago. Agradeço a 
presença da promotora. O Presidente da Amatra, Juiz Carlos Eduardo 
Evangelista, que foi um dos que explanaram na reunião, na audiência 
pública, mostrando o prejuízo que seria para essas três cidades e, 
principalmente, para o estado do Maranhão. Quero agradecer pela 
excelente explanação, realmente colocou a real situação do que acontece 
hoje e o que poderia acontecer com o fechamento dessas agências, 
dessas Varas do Trabalho nessas três cidades. O ex-Vereador de Timon, 
Henrique Júnior, que foi um dois precursores, quando eu estava ali com 
o pré-candidato a governador, na cidade de Timon, trazendo essa 
informação para a gente de que essas Varas, ele e o Lucas, da cidade de 
Timon, que essas Varas do Trabalho iriam fechar. Desde aquele 
momento, nós começamos a articular, conversando com juízes, OAB, 
Câmara de Vereadores, municípios das três cidades, que foram 
convidados para realização dessa audiência pública. O ex-Presidente da 
Seccional da OAB de Açailândia, o Senhor Erno Sorvos. O Presidente 
da Associação Comercial e Industrial de Açailândia, Marcelo Santana. 
O Secretário de Governo de Timon, San Ney Sampaio. O Secretário-
Geral Adjunto da OAB, Valter Filho Júnior. O Coordenador-Geral do 
Sintrajuf, Saulo Arcangeli Costa. Durante essa audiência, Deputado 
Wellington do Curso, nós fomos justamente, primeiro não concordando 
com os fechamentos dessas Varas do Trabalho, que é uma luta antiga do 
Judiciário naquela época para abrir essas Varas do Trabalho, é uma luta 
antiga do trabalhador que ali, no momento de fragilidade, Deputada 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUINTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022 21
Betel, quando ele mais precisa é quando ele está perdendo seu emprego, 
sendo demitido, e ali a Vara do Trabalho vai garantir os seus direitos 
após ele ser desempregado para que sejam cumpridos realmente os seus 
direitos. E a gente vê o grande avanço do trabalho dessas Varas do 
Trabalho em todo Maranhão, não é só nessas três. Antigamente, tinha-
se a Vara do Trabalho como um inimigo do comerciante, um inimigo do 
empresário. Quando estavam abrindo as Varas do Trabalho achavam 
que a Justiça do Trabalho ia quebrar o empregador, a pessoa do 
comércio, o autônomo, o dono do comércio, das indústrias, muito pelo 
contrário, pois a Vara do Trabalho garantiu direitos e hoje a gente vê que 
o próprio empresário, o próprio comerciante defende a permanência da 
Vara do Trabalho, como é o caso dessas três cidades: Timon, Pedreiras 
e Açailândia. Isso mostra o trabalho efetivo, e eu quero aqui também 
saudar o juiz da Vara da cidade de Pedreiras, Dr. Leonardo Ferreira, 
porque a gente vê que um juiz ali que tem um empenho, um trabalho, 
uma dedicação para exercer sua profissão de forma imparcial, trazendo 
realmente essa regularização, vamos dizer assim, esse cumprimento das 
normas, das leis e, principalmente, dos direitos do trabalhador. Eu 
sempre defendo o trabalhador porque são as pessoas que precisam da 
mão amiga, nós que aprovamos os projetos de lei e é muito importante, 
deputado Antônio Pereira, deputado Fábio Braga, que nós, deputados, 
defendermos essa classe. E nessa audiência, onde estiveram presentes 
essas grandes autoridades, representantes de classes, e aí nós trouxemos 
bons frutos, foi uma articulação, deputado Paulo Neto, que isso como 
eu já disse na semana passada, e essa audiência pública fez ecoar as 
nossas vozes, as nossas reivindicações e chegou até em Brasília, lá 
reunido lá o presidente da OAB seccional do Maranhão e junto com o 
ministro, onde também teve presente o senador Weverton, e junto com 
o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, o ministro 
Emanuel Pereira, entraram em contato junto ao desembargador 
Carvalho Neto, e que o que eu entendi, que passou uma orientação que 
fosse tirado de pauta a questão desse julgamento do pleno, dessa decisão 
que eles iam ser votados para o fechamento dessas agências, no pleno 
do TRT do Maranhão. E assim nós estamos aguardando, mas, desde já, 
a gente já escuta os burburinhos que não vai haver essa reunião da 
decisão dos fechamentos das Varas do Trabalho nesses municípios e 
isso mostra o empenho, o trabalho, os esforços da união, principalmente 
que as vozes das pessoas que estavam ali aflitas, que estavam ali 
preocupadas, chegou em nível de Brasil e assim foi o feito que dentro 
dessa comunicação, nós, se Deus quiser, iremos reverter esse quadro, e 
diga-se de passagem, essa audiência pública foi muito importante, 
deputado Paulo Neto, porque mostra que nós já estamos buscando é 
para aumentar como o próprio ministro Emanuel Pereira falou em 
reunião com o presidente da OAB Seccional, o Maranhão, o estado 
extenso, porém, o menor de efetivo da Justiça do Trabalho, o menor de 
juízes da Justiça do Trabalho e o menor de Varas Trabalhistas da 
Federação. Então, o que eu entendi da reunião e as falas do ministro que 
já vão buscar é aumentar essas Varas do Trabalho para dar a melhor 
assistência aos trabalhadores do nosso estado. Então, eu venho aqui de 
forma feliz, eu venho aqui de forma do dever cumprido diante dessa 
situação, diante principalmente dessa mobilização, só para concluir, 
Senhor Presidente, dessa mobilização que a gente possa realmente ter o 
acolhimento da Justiça do Trabalho, que a gente possa ter ainda mais a 
dedicação da Justiça do Trabalho para que a gente possa garantir os 
direitos dos trabalhadores. Então, quero aqui parabenizar todos que 
estiveram engajados, as pessoas que tiveram ali juntos articulando. 
Parabéns ao Dr. Carlos Eduardo, parabéns Dr. Leonardo Ferreira, 
parabéns à OAB, parabéns à Assembleia Legislativa que atendeu 
também lá presente preocupado os deputados, o presidente da 
Assembleia Othelino Neto que, de prontidão, cedeu logo o auditório, 
toda estrutura organizacional e a gente fica muito feliz. Senhor 
Presidente, como diz o Regimento Interno, eu gostaria de...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Excelência, já ultrapassou os seus 10 minutos 
e um minuto e doze segundos. Vossa Excelência pretende continuar? 
Liberem o microfone do Deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, como rege o Regimento Interno, e eu aprendi isso muito 
bem aqui com o ex-deputado Rubens Pereira, que era um intelecto 
do regimento interno aqui desta Casa, eu quero falar pelo tempo da 
liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Não tem problema. Vossa Excelência se 
inscreve pelo Tempo da Liderança logo depois do tempo.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Não, Senhor 
Presidente. Eu tenho a prerrogativa de a qualquer momento, depois do 
término das falas do orador...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Sim, mas não no mesmo...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Lógico que 
sim, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Regimentalmente, eu gosto de estudar as 
coisas. Eu não conheço, mas...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, eu sou o líder do bloco, só assim, para corroborar com Vossa 
Excelência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Não, não tem problema. Vossa Excelência 
pode usar mais o tempo do bloco, mas o tempo de liderança V. Exa. 
pede quando está no intervalo entre um momento e outro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu acabei de 
fazer uma fala, aí eu estou pedindo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – V. Exa. está tirando a palavra do Wellington 
que tem 18 minutos. 

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – O tempo é 
entre, entre os tempos dos blocos do Expediente Final. É porque 
Vossa Excelência está acostumado à harmonia aqui na Casa e sempre 
se atropelou o Regimento. Não tem questionamento aí. Tem que se 
adequar aos questionamentos, ao Regimento, melhor dizendo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA - Deputado Wellington, V. Exa., que é um 
estudioso, está inscrito para usar a liderança do bloco logo depois.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Não, eu posso 
sair, mas assim a gente pode trocar os horários, pois eu continuo no 
tempo do bloco. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Deputado, Vossa Excelência tem 28 minutos 
pelo Tempo do Bloco. O Deputado continua com a palavra. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria e internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente o que me traz aqui, agora, era para falar 
da live que nós participamos segunda-feira com o pré-candidato a 
governador e presidente do PL do Estado do Maranhão, o Deputado 
Josimar de Maranhãozinho, e sua esposa, a Deputada Estadual Detinha. 
Foi uma live muito importante. Ali, naquela live, Deputado Zé Inácio, 
a gente estava colocando, falando sobre a história do Deputado Josimar 
de Maranhãozinho. E eu, como faço parte da história do Deputado 
Josimar de Maranhãozinho, porque quando ele ganhou para deputado 
estadual pelo PL, que foi o único partido em que ele se filiou, foi 
também quando eu adentrei a esta Casa como deputado estadual de 
primeiro mandato. Então ali eu explanei, Deputado Wellington, toda 
uma história, a forma que o Deputado Josimar de Maranhãozinho faz 
política, da honradez, da palavra empenhada e cumprida que o Deputado 
federal Josimar de Maranhãozinho tem esse compromisso, um político 
que pegou um partido no estado do Maranhão com sete cidades e hoje 
ultrapassa as 45 e de apoio a sua pré-candidatura a 56 municípios. E isso 
mostra a capacidade, Deputado Paulo Neto, e principalmente mostra a 
importância de que se tem de uma liderança política honrar com suas 
palavras, de honrar com os seus compromissos. E dali a gente pode 
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ver justamente que esses municípios que hoje são da base de apoio 
do Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho são os municípios 
que não largam ele, que estão ali juntos e esperando realmente a 
eleição se iniciar para ir justamente levar as intenções de Josimar de 
Maranhãozinho, levar para a população a forma que ele quer trabalhar 
pelo Estado do Maranhão, levando a sua proposta. E dentro da live isso 
tudo foi colocado. Josimar, quando nós começamos aqui na Assembleia 
Legislativa, ele foi o líder do bloco, foi o primeiro líder do Bloco 
Parlamentar Democrático, depois assumiu um cargo na Mesa Diretora, 
e nós assumimos a liderança. Deputado Paulo Neto, de lá para cá, são 
sete anos consecutivos que o Deputado Vinícius Louro é líder desse 
bloco, sempre buscando aumentar, conversando com os deputados, 
e hoje é o maior bloco da Assembleia Legislativa com 19 deputados. 
Para isso, também houve a conversa, a orientação do Deputado federal 
Josimar do Maranhãozinho pela construção desse bloco. A gente fica 
muito feliz de fazer parte desse grupo político, um grupo político que 
só cresce no estado do Maranhão e hoje se destaca nas candidaturas 
em prol do Palácio dos Leões, em prol do estado do Maranhão, desse 
governo que tanto precisa para a gente mudar e melhorar os índices 
de IDH do nosso estado. Então, Senhor Presidente, eram só essas as 
minhas palavras.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Deputado Vinícius Louro, queremos chamar, 
para completar o Tempo do Bloco, o Deputado Wellington do Curso, 
por 12 minutos, que é o que resta do bloco, com direito a aparte. Com a 
palavra, o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa, 
demais pares deputados e deputadas, internautas, telespectadores que 
nos acompanham por meio da TV Assembleia, que se encontram aqui 
acompanhando a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o 
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, 
em primeiro lugar, dirigir a palavra a V. Ex.ª, Deputado Antônio Pereira, 
eu tenho certeza de que vai pesar na sua consciência, o Deputado 
Wellington tem um laço de amizade muito forte com V. Ex.ª, um dos 
primeiros deputados que eu encontrei nesta Casa, sempre o ouvi e 
respeitosamente o entendi e atendi. V. Ex.ª nunca me disse não, sempre 
foi muito solícito com o Deputado Wellington, na cidade de Imperatriz, 
inclusive na sua casa, e hoje foi um momento de tristeza para o Deputado 
Wellington, pois V. Ex.ª tratorou, V. Ex.ª atropelou. O Deputado 
Wellington fez de forma regimental, V. Ex.ª estava fazendo a leitura e, 
durante a leitura, quando não tem orador inscrito no Grande Expediente, 
o orador que deseja se inscrever anuncia lá de baixo, o senhor tratorou, 
o senhor passou por cima. Só estou registrando que eu fiquei muito 
triste e decepcionado com V. Exª., dado o respeito e a admiração que eu 
tenho por V. Ex.ª pelo trabalho que tem como médico, como parlamentar, 
pela admiração que eu tenho nutrido por V. Ex.ª nesta Casa. V. Exª. é 
conhecedor e sabedor disso. Eu nunca fui ao gabinete de V. Ex.ª para 
triturar ninguém, para falar mal de ninguém, sempre de forma muito 
respeitosa. V. Ex.ª é um dos homens públicos desta Casa por quem eu 
tenho o maior respeito, mas, no dia de hoje, foi um dia de decepção para 
o Deputado Wellington. Não há necessidade disso. O Deputado 
Wellington já tem trabalho que já é difícil realizar por ser oposição, 
mas, enfim, só registrar isso para V. Ex.ª, dado o respeito e carinho que 
eu tenho por V. Ex.ª. Senhor Presidente, eu dirigi a palavra agora, 
também, ao Deputado Rafael Leitoa. O Deputado Rafael Leitoa não 
tem moral nenhuma. O deputado Rafael Leitoa fala e se esconde, fala e 
vai embora. Deputado Rafael Leitoa, cadê V. Ex.ª? Está no gabinete? 
Está por onde? Vem aqui. Vem aqui, na tribuna da Assembleia. O senhor 
está por onde? Vem aqui defender o Governador Flávio Dino, o desastre 
desse governo. Não tem problema não. O que eu queria falar pra v. Ex.ª 
vou aguardar um outro momento. Teremos muito tempo pra isso. Eu só 
quero dizer que V. Ex.ª disse que é o melhor Governo do Mundo, da 
galáxia, do planeta, mas por que tem 1 milhão e 400 mil maranhenses 
na extrema pobreza? Essa grande quantidade de cargos comissionados. 
O Governador vai a Timon na sexta-feira tomara que o Governador 

Flávio Dino na sexta-feira não encontre os professores na cidade de 
Timon. Eu aguardo para amanhã, eu aguardo para próxima sessão para 
debater nos planos das ideias, não nos ataques, Deputado Rafael Leitoa. 
Eu não faço ataque ao Deputado Rafael Leitoa, mas o plano das ideias 
e em defesa do Estado do Maranhão e aí questionar só o Deputado 
Rafael Leitoa cadê o Mais IDH do Governador Flávio Dino? Governador 
Flávio Dino disse que anunciou que ia tirar o maranhense da extrema 
pobreza. Quer tirar como? Com 73 restaurantes populares? Colocar 
mais um restaurante popular, 74, quer chegar a 100. Isso mostra a 
incompetência de um governo que não gera emprego, que não acabou 
com a pobreza, que tem o pior índice de desenvolvimento humano, mas 
enfim vou aguardar estas pautas, informações para o momento que o 
Deputado Rafael Leitoa estiver aqui na Casa. Senhor Presidente, ontem, 
ocorreu uma manifestação dos professores do Estado do Maranhão, na 
cidade de São Luís, na cidade de Chapadinha, na cidade de Timon. 
Lutando pelos 33,24% para que sejam registrados os 33,24% do salário 
dos professores do Estado do Maranhão. Uma manifestação pacífica, 
mas fica a pergunta: por que os professores do Estado do Maranhão 
estão fazendo manifestação, solicitando 33,24%? Se o governador está 
dizendo que é o maior piso do Brasil? Tem alguma coisa errada. Como 
é que o Governador Flávio Dino diz que é o maior piso do Brasil, e os 
professores foram ontem para a porta da Biblioteca Pública Benedito 
Leite, na Praça Deodoro, e vieram para a porta do palácio, tiveram a 
porta do palácio bloqueada e os manifestantes de forma pacífica não 
conseguiram passar. Tem alguma coisa errada. Como é que o maior piso 
do Brasil e os professores estão reivindicando o reajuste de 33,24%? E 
eu vou explicar, eu tenho explicação e de forma didática. É porque o 
governo mente, Flávio Dino mente que dá bom dia a jumento. Mente! 
Mente! Mente que dá bom dia a jumento. E gasta o dinheiro público 
para propagar essa mentira, ele foi espalhar para todo o Brasil que o 
professor do Maranhão recebe o maior piso do Brasil. E a população no 
senso comum acha que é verdade, o paulista, o carioca e o mineiro estão 
achando que o professor do Maranhão recebe o maior salário do Brasil. 
Na semana passada, o Secretário Felipe Camarão, foi para a Rede 
Globo, TV Mirante repetidora da TV Globo, e ele disse que o piso do 
professor do Maranhão é de R$ 6.800,00. É mentira! O piso de 20 horas 
é R$ 1.400,00. O piso de 40 horas é de R$ 2.800,00. Mas como o 
Secretário de Educação também mente dizendo que o piso do professor 
do Maranhão é de seis mil e oitocentos. Inclusive, tentaram justificar. 
Fizeram um banner mandando para as Unidades Regionais Educacionais, 
para as UREs, dizendo que tem uma decisão no Tribunal de Justiça do 
Juiz Dr. Douglas dizendo que piso é tudo que o professor recebe. O 
senhor tem uma decisão do STF que piso é o vencimento básico. Não 
pode ser colocado gratificação. Não pode ser colocado outros benefícios. 
Piso, Deputado Marcos Caldas, é a base. Mas o Governador tem 
mentido. Eu estou apresentando um requerimento na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão solicitando que o Secretário Felipe 
Camarão venha prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa. 
Primeiro, cadê a aplicação dos recursos do FUNDEB; transparência dos 
recursos do FUNDEB, se teve sobra ou não; auditoria na folha de 
pagamento de janeiro a dezembro de 2021, com todas as alterações, 
com os efetivos contratados, aposentados, todas as alterações. Saber por 
que não tem sobra, se foi realmente aplicado, auditoria na folha de 
pagamento de professores do Estado. Segundo: reajuste de 33,24%, que 
ele venha explicar por que não dá para conceder o reajuste de 33,24%. 
E terceiro: que ele venha se explicar porque ele está mentindo dizendo 
que o piso do professor do Maranhão é de seis mil e oitocentos. E eu 
estou aguardando no dia que ele estiver na Assembleia. Apresentamos o 
requerimento para que ele seja convocado. E eu vou apresentar para ele 
um contracheque do professor de 20 horas e o contracheque do professor 
de 40 horas. Pedir esclarecimento e que ele possa corrigir essa mentira 
do Governo do Estado, essa mentira da Secretaria de Educação, em 
nome do respeito a todos os professores. Governador Flávio Dino, 
Secretário Felipe Camarão, respeitem os professores do Maranhão e 
tratem de corrigir essa informação, porque vocês estão tentando enganar 
a população. Os professores estão vendo. Professor do Maranhão não 
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vota em Flávio Dino e não vota em Felipe Camarão. Professor do 
Estado do Maranhão não vota em Flávio Dino e não vota em Felipe 
Camarão. Os professores estão sentindo na pele essa mentira. Os 
professores estão sendo constrangidos com essa mentira. Governador 
Flávio Dino, Secretário Felipe Camarão, tratem de corrigir isso. Em 
todo lugar que nós temos entrado, que nós temos visitado, os professores 
estão constrangidos, envergonhados com essa mentira. Tratem de 
corrigir essa mentira. Em nome dos professores do Estado do Maranhão, 
em nome dos aposentados do Estado do Maranhão, tratem de corrigir 
essa mentira. Estamos solicitando a convocação do Secretário de 
Educação para que ele possa explicar sobre o recurso do FUNDEB, 
reajuste de 33,24% e sobre essa declaração mentirosa de que o piso do 
professor do Maranhão é de seis mil e oitocentos reais e que para 20 
horas é 50% superior ao piso nacional. Sendo que o piso é de mil e 
quatrocentos para 20 horas e de dois mil e oitocentos para 40 horas. 
Com o reajuste de 8%, de dezembro do ano passado, que será aplicado 
em 2 parcelas, em fevereiro e março, para chegar o piso de 20 horas a 
mil e quinhentos e o piso de 40 horas para chegar a três mil e cem, 
abaixo do piso nacional. Ontem, apresentaram uma proposta de um 
vale-alimentação de R$ 300. Está brincando com a cara do professor. 
Um vale-alimentação de R$ 300, e não vai conceder reajuste de 
33,24%? Cadê o Sinproesemma? Cadê a diretoria do Sinproesemma? O 
Sinproesemma acha que me atacando nas redes sociais, acha que me 
atacar vai resolver alguma coisa? Direção do Sinproesemma, pare de 
mentir, pare de enrolar os professores. Estamos apresentando 
requerimento solicitando ao Sinproesemma que possa apresentar todos 
os ofícios encaminhados ao Governo do Estado, nos últimos sete anos, 
solicitando os reajustes. Vamos saber agora se o sindicato está do lado 
dos professores ou está do lado de Flávio Dino. Queremos a cópia de 
todos os ofícios, todas as demandas que o sindicato fez solicitando o 
reajuste para o Governador Flávio Dino. Porque é muito fácil o sindicato 
ou a cúpula do sindicato, a diretoria está se beneficiando do governo do 
Estado, está se beneficiando com cargo, ou o diretor pessoalmente, a 
esposa, ou alguém da família atacar o Deputado Wellington. É muito 
fácil, com um monte de adesivo colocando Oliveira como candidato a 
deputado estadual. Crie vergonha na cara, presidente, crie vergonha na 
cara! V. Ex.ª foi eleito para defender o direito dos professores da rede 
pública estadual do Maranhão. Crie vergonha na cara! Respeite o 
mandato do Deputado Wellington. Respeite os professores e respeite a 
instituição que V. Ex.ª está presidindo temporariamente. Era o que tinha 
para o momento, Senhor Presidente. Que Deus abençoe a todos, que 
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Saindo 
agora, às pressas, rapidamente, pegando estrada para Primeira Cruz até 
Humberto de Campos, atravessar, fazer reunião com os professores, às 
14h, voltando mais tarde para São Luís, pois amanhã teremos reuniões, 
já vou participar a todos vocês para que acompanhem as nossas 
atividades. Que Deus acompanhe as nossas atividades, que Deus 
abençoe a todos, que Deus nos proteja, que Deus estenda as suas mãos 
poderosas sobre o estado do Maranhão e sobre a sua população. 
Amanhã, eu vou registrar as nossas visitas e reuniões, na cidade de 
Bequimão, com os professores e aprovados em concurso, com os 
professores de Mirinzal e servidores públicos, na cidade de Cururupu, 
na cidade de Apicum-Açu, na última sexta-feira pela manhã; na cidade 
de Bacuri, encerrando também, na sexta-feira pela manhã; na cidade de 
Anapurus, no sábado pela manhã; e à tarde, na cidade de Nina 
Rodrigues; e também a luta em Monção, Peri Mirim, Araioses e Santa 
Inês. Só para concluir, Senhor Presidente, os professores da cidade de 
Peri Mirim estão nas ruas, uma semana de reivindicação, uma semana 
de luta de conscientização para a população de Peri Mirim que precisa 
compreender que essa luta de professores é uma luta de todos, é dos 
alunos, dos pais dos alunos, das mães dos alunos, dos lojistas, 
comerciantes, pois é o dinheiro que vai circular na cidade. Parabéns ao 
sindicato atuante, parabéns ao nosso presidente, professor Milson, 
Shonen, todos os sindicatos, toda a diretoria, parabéns pela luta. 
Estamos juntos, continuamos na luta em defesa dos professores da 
cidade de Peri Mirim. Vocês não estão sozinhos. Além da luta pelos 

rateios de recursos do Fundeb, os 33,24%, estamos denunciando a má 
aplicação do dinheiro público na cidade de Peri Mirim, da merenda 
escolar e do transporte escolar. Estamos na luta em defesa dos 
professores da cidade de Peri Mirim. Que Deus abençoe a todos, que 
Deus abençoe os professores, a população da cidade de Peri Mirim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA. Deputado Wellington, obrigado, eu gostaria 
apenas de fazer um esclarecimento a V. Exa. porque em relação a nossa 
amizade, eu tenho muito, um grande respeito por V. Exa., V. Exa. é gentil, 
um grande parlamentar, tem uma atuação aí exemplar como oposição 
fazendo a sua parte. Agora a questão regimental, V. Exa. não tem razão 
porque o Grande Expediente V. Exa. pode participar dele, de quinze em 
quinze dias, quando houver falta de algum, não tiver ninguém inscrito 
no Grande Expediente, V. Exa. pode requerer por escrito antes e fazer 
o Grande Expediente, porém aqui, regimentalmente, é isso. Porém, 
aqui existe realmente uma cortesia, o hábito, é habitual, você pedir e 
acontecer, mas agora como as coisas estão acontecendo, nós estamos 
rigorosamente seguindo o Regimento Interno da Casa. Eu compreendo 
dessa maneira, em absoluto nada contra V. Exa., muito pelo contrário, 
torço por V. Exa., gosto de V. Exa., sei da sua luta, sei do seu esforço, 
mas não fiz absolutamente nada que eu não entendesse, salvo engano 
meu, que não fosse regimental. Muito obrigado, não há mais quórum 
regimental e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão.

Ata da Oitava Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da 
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, realizada no dia vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e 
vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Duarte Jú-

nior.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston, Arnaldo Melo, Betel 
Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Douto-
ra Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Pro-
fessora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, 
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, 
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados 
(as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira e Professor Marco Au-
rélio 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 des-
tinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): César 
Pires, Doutora Thaíza Hortegal, Wellington do Curso, Daniella. Esgota-
do o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente 
declarou aberta a Ordem do Dia, quando a pedido do Deputado Duarte 
Júnior foi feita verificação de “quorum”. Confirmaram suas presenças 
os Senhores (as) Deputados (as): Ariston, Betel Gomes, César Pires, 
Ciro Neto, Detinha, Doutor Yglésio,  Edivaldo Holanda, Edson Araú-
jo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso e 
Wendell Lages (21). Em obstrução: Adelmo Soares, Arnaldo Melo, 
Carlinhos Florêncio, Daniella, Doutora Cleide Coutinho, Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Paulo Neto, 
Professora Socorro Waquim, Zé Inácio Lula (11). Ausentes: Adriano, 
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Andrea Martins Rezende, Antônio Pereira, Doutor Leonardo Sá, Fábio 
Braga, Fábio Macedo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Roberto 
Costa e Zito Rolim (10) . Constatada a inexistência de “quórum regi-
mental para apreciar a matéria constante da Ordem do Dia, a matéria 
foi transferida para a próxima Sessão Ordinária. No primeiro horário 
do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio. No tempo 
destinado aos Partidos ou Blocos, falou o Deputado Rildo Amaral, pela 
liderança do Bloco Solidariedade Progressista. 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 aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 22 de fevereiro de 
2022.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Betel Gomes.
Primeira Secretária, em exercício

Deputado Duarte Júnior
Segundo Secretário, em exercício

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 004/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA TK ELEVADORES BRASIL LTDA., fir-
mam entre si o primeiro Apostilamento ao referido Contrato. OBJE-
TO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE000398, de 17/02/2022, 
no valor de R$ 4.904,25 (quatro mil novecentos e quatro reais e vinte e 
cinco centavos), para cobertura das despesas relativas ao exercício do 
presente Apostilamento durante o corrente exercício. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa; 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza 
de Despesa: 33.90.39.17 – Manutenção e Conservação de máquinas e 
equipamentos; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – 
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (manutenção); Fonte de 
recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: 
Objeto: serviços de manutenção preventiva, corretiva e atendimento a 
chamadas de emergência para 06 elevadores e duas plataformas eleva-
tórias vertical da ALEMA. Informações Complementares: valor para 
o exercício atual (2022). BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal 
nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0259/2022. DATA DA AS-
SINATURA: 22/02/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova 
Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão. São Luís–MA, 23 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo 
– Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEXTO APOSTILAMENTO AO CONTRA-
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 27/2019-AL. PARTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.  OBJE-
TO:  Emissão da Nota de Empenho nº 2021NE000411, de 21/02/2022, 
no valor de R$ 874.960,96 (oitocentos e setenta e quatro mil, nove-
centos e sessenta reais e noventa e seis centavos). DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. 
Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Pro-

grama: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. 
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Ma-
nutenção). Natureza de Despesa: 33.90.39.79 – Serviço de Apoio Ad-
ministrativo, Técnico e Operacional. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 
– Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Contratação de agentes de 
integração – estagiários. Contrato nº 27/2019 – 2º Termo Aditivo. Saldo 
do contrato para o exercício atual. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei 
Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0321/2021. DATA DA 
ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 23/02/2021. ASSINATU-
RA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 24 de fevereiro de 
2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

P O R T A R I A Nº 018/2022

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS   DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais e ten- do em vista o que consta do Processo GED 
nº 00029/2022-AL.,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora JULIANA MARIA GUERRA DE AS-
SIS, matrícula nº 1653617 deste Poder, 180 (cento e oitenta) dias de Li-
cença Gestante, de acor- do com o Art. 138 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), alterado pela 
Lei nº 10.464 de 07 de junho/2016, devendo ser considerada a partir do 
dia 27 de janeiro do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMA-

NOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em São Luís, 23 de fevereiro de 2022.

EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO
Diretor de Recurso Humanos

P O R T A R I A Nº 019/2022

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED 
nº 00045/2022-AL.,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora JULIANA DINIZ JERONIMO, ma-
trícula nº 2800365 deste Poder, 180 (cento e oitenta) dias de Licença 
Gestante, de acordo com o Art. 138 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Mara- nhão), alterado pela Lei 
nº 10.464 de 07 de junho/2016, devendo ser considerada a partir do dia 
06 de janeiro do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
em São Luís, 23 de fevereiro de 2022.

EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO
Diretor de Recurso Humanos



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


