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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Márcio Honaiser
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTE
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Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 31 / 03 / 2022 – 5ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE............07 MINUTOS 
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO..........17 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.............24 MINUTOS

ESCALA RESERVA.
1.SOLIDARIEDADE.........................................................5 MINUTOS
2.PSDB..............................................................................5 MINUTOS
3.PROGRESSISTA.............................................................5 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 31.03.2022 – (QUINTA-FEIRA)

I – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nº 70/2022)

1. PROJETO DE LEI Nº 072/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVOS (MENSAGEM Nº 011/2022), QUE INSTITUI 
O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BIOMA CER-
RADO E SISTEMA COSTEIRO DO ESTADO DO MARANHÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - CONCEDIDO PEDIDO DE VIS-
TA POR 24 HORAS AOS DEP. NETO EVANGELISTA E RAFAEL 
LEITOA. DEPENDE DE PARECER.

II - PARECER EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº  040/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 252/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DETINHA, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE PLATAFORMA 
VLIBRAS EM PORTAL DE INSTITUIÇÕES DO PODER PÚBLICO 
ESTADUAL E EMPRESAS PRIVADAS, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO, PARA TRADUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGI-
TAIS EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.       - RELATOR DEPUTADO MÁRCIO 
HONAISER.                                              

III – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º  TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 554/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVOS (MENSAGEM Nº 122/2021), ALTERA A LEI 
ESTADUAL Nº 10.581, DE 19 DE ABRIL DE 2017, QUE DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO, COMPOSIÇÃO E O FUNCIONAMENTO 
DO CONSELHO ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO 
MARANHÃO - CEESOL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.- COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO MÁRCIO 
HONAISER.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

4. REQUERIMENTO Nº 54/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHA-
DORES EM EDUCAÇÃO DO MARANHÃO - SINPROESEMMA, 
RAIMUNDO NONATO COSTA OLIVEIRA, SOLICITANDO CÓPIA 

DOS OFÍCIOS ENVIADOS AO GOVERNO DO ESTADO E A SE-
CRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO  QUE REQUER  PRO-
VIDÊNCIAS ACERCA DO CUMPRIMENTO DA LEI NACIONAL 
DO PISO E CONCESSÃO DE REAJUSTE AOS PROFESSORES DA 
REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) 
ANOS. INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO 
DA DECISÃO DA MESA.

5. REQUERIMENTO Nº 63/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO E A 
SECRETÁRIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, 
SRA. LÍLIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES, SOLICITANDO 
TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE AS MUDANÇAS OCORRI-
DAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO ES-
TADO DO MARANHÃO NO DIA 09/03/2022, UMA VEZ QUE, EM 
CONSULTAS REALIZADAS EM DIAS ANTERIORES, VERIFI-
COU-SE QUE DIVERSOS DADOS SALARIAIS FORAM MODIFI-
CADOS NA DATA SUPRAMENCIONADA, DESTA FORMA, QUE 
ENCAMINHE TODAS ESSAS MODIFICAÇÕES OCORRIDAS E 
SUAS RAZÕES. INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU AO 
PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA.

6. REQUERIMENTO Nº 64/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO 
E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE 
CAMARÃO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS MOTI-
VOS PELOS QUAIS ALGUNS PROFESSORES QUE SÃO MEM-
BROS DA DIRETORIA DO SINPROESEMMA NÃO APARECEM 
NA CONSULTA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO NO PORTAL DO 
SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) E FNDE (FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). INDEFERIDO – O AU-
TOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA.

7. REQUERIMENTO Nº 65/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO  E 
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE 
CAMARÃO, SOLICITANDO TODAS AS ORDENS BANCÁRIAS 
REFERENTES A TODOS OS PAGAMENTOS DOS PROFESSO-
RES MEMBROS DA DIRETORIA DO SINPROESEMMA NO ANO 
DE 2021, SENDO ELES APOSENTADOS OU NÃO, CEDIDOS OU 
EFETIVOS. SEGUE EM ANEXO TODOS OS PROFESSORES QUE 
COMPÕEM A DIRETORIA DO SINPROESEMMA. INDEFERI-
DO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA 
MESA.

8. REQUERIMENTOS NºS 73 E 74/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE 
SEJAM DISCUTIDOS  E VOTADOS, EM REGIME DE URGÊNCIA, 
EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO 
APÓS A PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE LEI NºS 150, 
151, 152, 153,154, 155, 156 E 129/2022, TODOS DE SUA AUTORIA.

9. REQUERIMENTO Nº 75/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA PROFª SOCORRO WAQUIM, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA 
SESSÃO SOLENE COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, TEN-
DO COMO TEMA CENTRAL HOMENAGEAR OS 90 ANOS DA 
HISTÓRIA DA OAB/MA.
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V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

10. REQUERIMENTO Nº 45/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE 
AO PREFEITO DE MIRINZAL/MA, AMAURY ALMEIDA, SOLICI-
TANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS DA REMO-
CÃO DE TRÊS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-
NO DE SUAS LOTAÇÕES ANTERIORES, NO ÚLTIMO MÊS DE 
FEVEREIRO. TRANSFERIDO DA O. D.  DE 09 E 16/03/22, POR  
FALTA DE QUORUM E DA ANTERIOR A PEDIDO DO AUTOR.

11. REQUERIMENTO Nº 46/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO PREFEITO DE MIRINZAL-MA, AMAURY ALMEIDA, 
SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE COMO E ONDE 
FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS DO FUNDO DE MANU-
TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 
FUNDEB ENVIADOS AO MUNICÍPIO NO ANO DE 2021. TRANS-
FERIDO DA O. D.  DE 09 E 16/03/22, POR  FALTA DE QUORUM 
E DA ANTERIOR A PEDIDO DO AUTOR.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 30/03/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2022, DE 

AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, ESTABELECE 
DIRETRIZES PARA QUE OS CARTÓRIOS SEDIADOS NO ESTA-
DO DO MARANHÃO, INCLUAM NAS ESCRITURAS PÚBLICAS 
O NOME E A INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE COR-
RETORES DE IMÓVEIS – CRECI DA PESSOA FÍSICA OU JURÍ-
DICA RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO 
IMOBILIÁRIO.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 143/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A “SOCIEDADE ESPORTIVA ATLÂNTICO”.

PROJETO DE LEI Nº 144/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE AUTORIZA A CRIAÇÃO DO FUNDO 
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO DE LEI Nº 145/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO GLALBERT CUTRIM, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A “ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA”.

PROJETO DE LEI Nº 146/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE INSTITUI CARTEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DOENÇAS RARAS NO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 147/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PARÁ FIGUEIREDO, DISPÕE SOBRE O DIREITO DO 
PORTADOR DE DISTÚRBIOS MENTAIS A INGRESSAR E PER-
MANECER EM AMBIENTES DE USO COLETIVO ACOMPANHA-
DO DE CÃO DE SUPORTE EMOCIONAL, NO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 140/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE O INCENTIVO À 
PRÁTICA DE CORRIDAS DE RUA NO ESTADO.

PROJETO DE LEI Nº 141/2022, DE AUTORIA DA DEPU-

TADA DETINHA, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A 
POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMI-
LIAR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 142/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO JOSÉ SARAMAGO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E PO-
LÍTICAS PÚBLICAS - IJS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 135/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE TORNA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE PINHEIRO - MA.

PROJETO DE LEI Nº 136/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE EXA-
ME DE COLONOSCOPIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO 
ESTADO DO MA.

PROJETO DE LEI Nº 137/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, EQUIPARA AS MÁS-FORMAÇÕES CONGÊ-
NITAS FENDA PALATINA E FISSURA LABIOPALATINA ÀS DE-
FICIÊNCIAS FÍSICAS, PARA EFEITOS JURÍDICOS, NO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 138/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES INDIVIDUALIZADAS RELATIVAS A VIAGENS 
AÉREAS CUSTEADAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 139/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE AU-
XÍLIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE 
REDUZIDA NOS SUPERMERCADOS E ESTABELECIMENTOS 
CONGÊNERES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 11/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE CONCEDE 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN AO 
SENHOR WASHINGTON LUÍZ DE OLIVEIRA.

Diretoria Geral de Mesa, 30 de março de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia trinta de março de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César 
Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Ho-
naiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Fi-
gueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, 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): Arnaldo Melo, Daniella, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal e Fá-
bio Macedo. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
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iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo 
Secretário para fazer a leitura do Texto Bíblico e a Ata da Sessão 
anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (Lê texto bíblico e Ata) – Ata 
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. 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 150 /2022

Dispõe sobre a adoção do Sistema 
de Inclusão Escolar “ABA” para crianças 
e jovens com síndrome de Down (T21) nas 
escolas da Rede Pública Estadual de en-
sino.

Art. 1º Fica incluído na Rede Estadual de Ensino o Sistema de 
Inclusão Escolar baseado na técnica ABA - Análise do Comportamento 
Aplicada, para crianças e jovens com síndrome de Down.

Art. 2º Cada estabelecimento de ensino deverá dispor de pro-
fissionais capacitados para a efetiva implementação da técnica ABA - 
Análise do Comportamento Aplicada, sendo: 

I - Um psicólogo por unidade escolar;
II - Um pedagogo;
III - Dois estagiários de psicologia para cada 4 (quatro) indiví-

duos diagnosticados com autismo. 
Art. 3º O Poder Executivo poderá avaliar os estabelecimentos 

que já contam com estrutura física e de pessoal nos municípios do Es-
tado do Maranhão para iniciar gradativamente a inclusão no sistema 
escolar da terapia ABA, instituído por esta Lei.

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em 
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 24 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

 A síndrome de Down é decorrente de uma alteração genética 
ocorrida durante a gestação, caracterizada pela presença de um 
cromossomo 21 a mais. Registre-se que, cerca de 300 mil brasileiros 
nascem com a síndrome de Down, segundo o IBGE. 

A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição ine-
rente à pessoa, que possui uma série de direitos garantidos por lei. Eles 
incluem direito de acesso à educação e escolas inclusivas.

Os alunos com síndrome de Down geralmente demonstram boas 
habilidades sociais, que podem ser construtivamente utilizadas para au-
mentar as oportunidades de aprendizado e ensino. E, geralmente, são 
muito bons comunicadores e desejam interagir socialmente desde a in-

fância. É essa disposição de interagir que ajuda no desenvolvimento de 
habilidades de linguagem e comunicação. Porém, pode ser um desafio 
para pais e professores que ainda não têm um grande conhecimento 
sobre técnicas e estratégias práticas para o ensino e aprendizagem.

A abordagem sistemática para alterar o comportamento por meio 
da manipulação dos antecedentes (o que acontece logo antes de um 
comportamento ocorrer) e das consequências (o que acontece imedia-
tamente após o comportamento ocorrer) é conhecida como Análise de 
Comportamento Aplicada (ABA).

A Análise de Comportamento Aplicada tornou-se amplamen-
te conhecida como a terapia de escolha para indivíduos com autis-
mo. Embora seja eficaz para o autismo, e um tremendo sucesso tenha 
sido demonstrado, é um mito que a ABA seja uma intervenção apenas 
para essa população.

Na verdade, como a ABA é a única abordagem científica empiri-
camente válida e documentada, ela é apropriada para qualquer alteração 
necessária no comportamento, e é bem-sucedida com muitos diagnósti-
cos. Inclusive, os da síndrome de Down.

É sabido que, a educação exerce função primordial na efetivação 
dos direitos da inclusão, pois é através dela que as crianças e adolescen-
tes com síndrome de Down têm a oportunidade de desempenhar a sua 
atuação no seu meio social. Dessa forma, a disposição de profissionais 
multidisciplinares nas escolas auxilia na interação social e desenvolvi-
mento de habilidades de linguagem dos alunos com síndrome de Down.

Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), prevê que incube ao poder público assegurar, im-
plementar, incentivar, acompanhar e avaliar um sistema Educacional 
Inclusivo em todos os níveis e modalidades, além de outras garantias 
relacionadas ao Direito à Educação. Senão vejamos: 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendiza-
do ao longo de toda a vida; [...] (grifo nosso)

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a educação, proteção e integração social das pes-
soas com síndrome de Down, nos termos do art. 24, IX e XIV, da Cons-
tituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...]; IX - educação, cultura, ensino, 
desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de defi-
ciência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositu-
ra, consolida os direitos previstos em leis às pessoas com síndrome de 
Down.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 24 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 152 /2022

Dispõe sobre a concessão de gra-
tuidade de entrada nos estádios, ginásios 
esportivos, parques aquáticos do Estado 
do Maranhão às pessoas com síndrome de 
Down e seu acompanhante.

Art. 1º Fica concedida gratuidade de entrada nos estádios, giná-
sios esportivos e parques aquáticos do Estado do Maranhão às pessoas 
com síndrome de Down e seu acompanhante.

Art. 2º As administrações dos Estádios, Ginásios Esportivos e 



  6       QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 6
Parques Aquáticos promoverão o credenciamento e a expedição de pas-
ses especiais para os interessados.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

 A síndrome de Down é decorrente de uma alteração 
genética ocorrida durante a gestação, caracterizada pela presença 
de um cromossomo 21 a mais. Registre-se que, cerca de 300 mil 
brasileiros nascem com a síndrome de Down, segundo o IBGE. Essa 
alteração cromossômica compromete o desenvolvimento mental e o 
desenvolvimento motor em diferentes níveis.

 Entretanto, explorar atividades recreativas e a socialização com 
outras crianças e/ou jovens, estimula o desenvolvimento das pessoas 
com síndrome de Down.  Nesse contexto, o lazer, é um grande instru-
mento para a contribuição significativa neste processo, criando possibi-
lidades concretas do desenvolvimento motor. 

Desse modo, as interações oferecidas às pessoas com síndrome 
de Down, desenvolvem o um sujeito de cultura, auxiliando sem diver-
sos aspectos, como obter autonomia, no desenvolvimento da lingua-
gem, limites e concentração, o que contribuirá em seu desenvolvimento 
futuro.

Segundo as autoras e professoras Rosana Cintra, Allyne Oliveira 
e Elaine Veiga, a síndrome de Down é uma forma de vida, e não uma 
doença; as crianças com essa síndrome têm a capacidade de fazer tudo 
que as pessoas com desenvolvimento típico fazem, só levam um tempo 
um pouco maior para desenvolver algumas habilidades específicas, mas 
são totalmente capazes, o que faz com que a estimulação seja essencial 
em seu desenvolvimento desde os primeiros meses de vida. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos o direito à dignidade da pessoa humana, que se aplica 
para todos os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contexto, as 
pessoas com síndrome de Down. Outrossim, o art. 3°, IV, enfatiza a 
promoção do bem de todos.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a integração social das pessoas com síndrome de 
Down, nos termos do art. 24, XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...]; XIV - proteção e integração so-
cial das pessoas portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositu-
ra, consolida os direitos previstos em leis às pessoas com síndrome de 
Down.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 153 /2022

Obriga as instituições públicas e 
privadas de ensino, no âmbito do Estado 
do Maranhão, a disponibilizarem cadeiras 
em locais determinados nas salas de aula 
às pessoas com síndrome de Down.

Art. 1º  As instituições de ensino públicas e privadas, no âmbito 
do Estado do Maranhão, ficam obrigadas a disponibilizar, em suas salas 
de aula, assentos na primeira fila aos alunos com síndrome de Down, 
assegurando seu posicionamento afastado de janelas, cartazes e outros 
elementos, possíveis potenciais de distração.

Parágrafo único. É direito do aluno com síndrome de Down a rea-
lização das atividades de avaliação e provas durante o ano letivo com 
o auxílio preferencialmente do Professor Especializado e com maior 
tempo para a sua realização. 

Art. 2º As instituições de ensino das redes pública e privada de-
verão prever e prover, na organização de suas classes, flexibilizações 
e adaptações curriculares que considerem o significado prático e ins-
trumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos 
didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desen-
volvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais espe-
ciais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a 
frequência obrigatória. 

Parágrafo único. Deverão também promover formação continua-
da sobre os temas relacionados à escolarização de pessoas com síndro-
me de Down, para que o profissional docente e o corpo técnico-peda-
gógico tenham maior compreensão acerca das questões pertinentes às 
adaptações e flexibilizações curriculares, metodologias, recursos didá-
ticos e processos avaliativos de que trata o caput. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

 A síndrome de Down é decorrente de uma alteração genética 
ocorrida durante a gestação, caracterizada pela presença de um 
cromossomo 21 a mais. Registre-se que, cerca de 300 mil brasileiros 
nascem com a síndrome de Down, segundo o IBGE. 

A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição ine-
rente à pessoa, que possui uma série de direitos garantidos por lei. Eles 
incluem direito de acesso à educação e escolas inclusivas.

Ressalta-se que, a Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), prevê que incube ao poder público assegurar, implemen-
tar, incentivar, acompanhar e avaliar um sistema Educacional Inclusivo 
em todos os níveis e modalidades, além de outras garantias relacionadas 
ao Direito à Educação. Senão vejamos: 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendiza-
do ao longo de toda a vida; [...] (grifo nosso)

Segundo a regulamentação do Plano Nacional de Educação 
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(PNE), o atendimento educacional especializado (AEE) e a disponibi-
lização de serviços e recursos para orientar os alunos e professores do 
ensino regular são premissas da Educação brasileira. Então, a Educação 
inclusiva deve atender às necessidades especiais que todos os alunos 
possam ter em algum momento de sua vida escolar e garantir que esse 
processo possa fluir da melhor maneira. Assim, as instituições não po-
dem segregar alunos com síndrome de Down, seja excluindo esses es-
tudantes do currículo aplicado para todos ou não atentando para que 
obstáculos sejam superados no ambiente escolar.

De acordo com o site Movimento Down, devido a dificuldades de 
fala, linguagem e memória, alunos com síndrome de Down têm grande 
dificuldade para aprender por meio de professores que usam apenas a 
palavra falada. No entanto, eles aprendem bem por meio de professores 
que usam estratégias específicas, abordagens visuais ou multissenso-
riais.

Desse modo, é apenas necessário a adequação do espaço escolar, 
tempo adicional, auxílio para leitura e transcrição de alunos com sín-
drome de Down.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a educação, proteção e integração social das pes-
soas com síndrome de Down, nos termos do art. 24, IX e XIV, da Cons-
tituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...]; IX - educação, cultura, ensino, 
desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de defi-
ciência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositu-
ra, consolida os direitos previstos em leis às pessoas com síndrome de 
Down.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 154 /2022

Dispõe sobre as diretrizes para a 
implantação do Programa Censo de Pes-
soas com T21 - síndrome de Down - e de 
seus familiares, e dá outras providências.

Art. 1º Ficam criadas diretrizes para a implantação do Programa 
Censo de Pessoas com síndrome de Down (T21) e de seus familiares e 
seu cadastramento, com objetivo de identificar, mapear e cadastrar o 
perfil socioeconômico e ético-cultural das pessoas com T21 e seus fa-
miliares, com vistas ao direcionamento das políticas públicas de saúde, 
educação, trabalho e lazer no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º Com os dados obtidos por meio da realização do Censo 
de Pessoas com T21 e seus familiares, será elaborado um cadastro, que 
deverá conter:

I - informações necessárias para contribuir com a qualificação, 
a quantificação e a localização de pessoas com T21 e seus familiares;

II - informações sobre o grau de escolaridade, nível de renda, raça 
e profissão de pessoas com T21 e seus familiares.

Art. 3º O Poder Público poderá assegurar que o Programa Censo 
de Pessoas com T21 e de seus familiares e seu cadastramento, realizar-
-se-á a cada 4 (quatro) anos, podendo dispor de mecanismos de atuali-
zação mediante auto cadastramento.

Art. 4º O Poder Público poderá, através do sistema de gerencia-
mento e mapeamento dos dados, contemplar em sua composição, fer-
ramentas de pesquisa básica e de pesquisa ampla, abrangendo os cru-

zamentos de informações quantitativas necessárias à articulação e às 
formulações de políticas públicas, para manuseio dos demais órgãos do 
Poder Público, previamente autorizados.

§ 1º Os dados obtidos por meio do Censo de Pessoas com T21 e 
de seus familiares e seu cadastramento são inalteráveis e deverão ser 
transpostos para o sistema de banco de dados dos órgãos autorizados 
mencionadas no caput;

§ 2º As estatísticas do cadastro deverão estar disponíveis, 
preservando-se os direitos invioláveis de sigilo, a fim de proteger às 
pessoas com síndrome de Down e suas famílias, não podendo ser 
objeto de certidão ou servir de prova em processo administrativo, fiscal 
ou judicial, objetivando assegurar a confidencialidade e o respeito à 
privacidade das pessoas com T21 e seus familiares;

§ 4º Os dados do Programa Censo de Pessoas com T21 e seus fa-
miliares e o seu cadastramento poderão ser compartilhados com órgãos 
públicos que atuem nas áreas da saúde, educação e pesquisa, desde que 
justificada a necessidade pelo requerente, que deverá assinar termo de 
responsabilidade quanto ao uso dos dados compartilhados.

§ 5º O Poder Público poderá realizar convênios e cooperação 
técnica com entidades públicas e particulares, caso necessário, para o 
provimento do diagnóstico, para prestarem informações ao Programa 
Censo de Pessoas com T21 e seus Familiares e o seu cadastramento, para 
fins de estatística e cadastramento da pessoa com T21 e seus familiares.

Art. 5º Poderá o Poder Público empreender estudos para desen-
volver outros indicadores de forma a subsidiar com estatísticas a melho-
ria da qualidade no tratamento da pessoa com T21, como por exemplo, 
informando a quantidade de profissionais especialistas disponíveis e 
imprescindíveis ao tratamento multidisciplinar da síndrome de Down 
como neurologista, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopeda-
gogo, educador físico etc., que atendem na rede pública e privada de 
forma georreferenciada (capital, regiões metropolitanas e regiões ad-
ministrativas), dessa forma, com dados estatísticos a respeito do déficit 
de profissionais especialistas visando uma solução futura por meio de 
políticas públicas de incentivo específico.

Art. 6º O Poder Público poderá promover cursos de capacitação 
para realização do Programa Censo de Pessoas com T21 - síndrome de 
Down - e de seus familiares, e o seu cadastramento, devendo este ser 
orientado por entidades representativas do segmento de pessoas com 
T21 e equipe multidisciplinar composta por: psicólogo, assistente social, 
psicopedagogo, fonoaudiólogo, neurologista, enfermeiro e psiquiatra.

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

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

 A síndrome de Down é decorrente de uma alteração genética 
ocorrida durante a gestação, caracterizada pela presença de um 
cromossomo 21 a mais. Registre-se que, cerca de 300 mil brasileiros 
nascem com a síndrome de Down, segundo o IBGE. Dessa forma, o 
presente projeto objetiva realizar o levantamento por meio de pesquisa 
específica que identificará quantos são e onde estão as pessoas com 
síndrome de Down para, então, desenvolver e aprimorar políticas 
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públicas.

Ressalta-se que, a atuação do Estado na primeira infância é im-
portante para promover o desenvolvimento ideal e o bem-estar das pes-
soas com síndrome de Down, sendo o monitoramento fundamental para 
a qualidade de vida.  

É sabido que o Programa proposto possibilitará a identificação 
de pessoas com síndrome de Down e suas famílias, pois recebe 
informações relevantes, serviços, referências, apoio prático de acordo 
com suas necessidades individuais e as intervenções psicossociais, tais 
como o tratamento comportamental e programas de treinamento de 
habilidades para pais e outros cuidadores, reduzindo as dificuldades e 
as desigualdades no comportamento social, com impacto positivo no 
bem-estar. 

Outrossim, A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiên-
cia, em seu artigo 9°, enfatiza o atendimento prioritário da pessoa com 
deficiência, o que lhe garante o atendimento em todas as instituições e 
serviços de atendimento ao público e a disponibilização de recursos, 
tantos humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em 
igualdade de condições.

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos o direito à dignidade da pessoa humana, que se aplica para 
todos os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contexto, as pes-
soas com síndrome de Down. Ademais, o art. 3°, IV, enfatiza a promo-
ção do bem de todos.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção, defesa da saúde e integração social das 
pessoas com síndrome de Down, nos termos do art. 24, XII e XIV, da 
Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...]; XII - previdência social, proteção 
e defesa da saúde; XIV - proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositu-
ra, consolida os direitos previstos em leis às pessoas com síndrome de 
Down.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 155 /2022

Dispõe sobre o Vale T21 – síndrome 
de Down, como transferência de renda 
para famílias que possuem filhos com esta 
Trissomia do Cromossomo 21, em situa-
ção de vulnerabilidade social.

 
Art. 1º Poderá o Poder Executivo distribuir o Vale T21 – síndrome 

de Down, como auxílio às famílias que possuem filhos com esta sín-
drome, em situação de vulnerabilidade social no Estado do Maranhão.

Art. 2º O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, definir os 
limites, a forma e as condições para a distribuição do Vale T21 entre as 
famílias beneficiárias do bolsa família e ou cadastradas no CadÚnico ou 
em outros programas sociais.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotação orçamentária.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 24 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

 A síndrome de Down é decorrente de uma alteração genética 
ocorrida durante a gestação, caracterizada pela presença de um 
cromossomo 21 a mais. Registre-se que, cerca de 300 mil brasileiros 
nascem com a síndrome de Down, segundo o IBGE. 

Perante a crise econômica causada pela pandemia da COVID-19, 
é necessária a aprovação de normas específicas com efeitos excepcio-
nais, de maneira a dotar o Estado de recursos legais, céleres e eficazes 
para atender às necessidades urgentes da população, tendo em vista a 
redução das expectativas de renda, sobretudo dos mais vulneráveis. 

A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição 
inerente à pessoa. Entretanto, pessoas com síndrome de Down preci-
sam de acompanhamento com profissionais multidisciplinares, além 
de médicos pediatras e clínicos gerais, que propiciem um tratamento 
qualificado.

Desse modo, sabemos que, é necessário o reforço de políticas pú-
blicas. Infelizmente, a pessoa com deficiência ainda possui seus direitos 
violados, sendo a vulnerabilidade desse grupo um intenso desafio. As-
sim, a disponibilização de um Vale T21 (Trissomia do Cromossomo 21) 
torna-se imprescindível para a melhoria da qualidade de vida destes in-
divíduos e de suas respectivas famílias. Além disso, fomenta e assegura 
as medidas de proteção ao grupo em epígrafe.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção das pessoas com síndrome de Down, nos 
termos do art. 24, XIV, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] XIV - proteção e integração social 
das pessoas portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 24 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 156 /2022

Dispõe sobre as políticas de diag-
nóstico precoce e atendimento multipro-
fissional para pessoas com síndrome de 
Down (T21) no Estado do Maranhão.

Art. 1º O sistema de saúde prestará atenção integral ao diagnós-
tico precoce e ao atendimento terapêutico multiprofissional de pessoas 
com síndrome de Down (T21), no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A atenção integral que trata o caput, tendo como 
objetivo investimento na pessoa com síndrome de Down, consistirá nas 
seguintes diretrizes:

I - desenvolvimento de programas e ações que visem diagnosticar 
precocemente a síndrome de Down durante a gestação ou nos primeiros 
dias de vida da criança;

II - desenvolvimento e participação da família da pessoa com sín-
drome de Down na definição e controle das ações e serviços de saúde, 
nos termos da Constituição Federal;
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III - apoio a pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico e científi-

co voltados tanto ao aspecto da detecção precoce, quanto ao tratamento 
de base terapêutica e medicamentos quando se fizer necessário;

IV - disponibilização de equipe multidisciplinar para tratamento 
médico nas áreas de pediatria, neurologia, psiquiatria e odontologia; 
e de tratamentos não médicos nas áreas de: psicólogo, fonoaudiólogo 
terapeuta ocupacional, profissional de educação física, fisioterapeuta e 
orientação familiar e de inclusão social;

V - direito à medicação;
VI - desenvolvimento de instrumento de informações, análise, 

avaliação e controle dos serviços de saúde abertos a participação da 
sociedade.

Art. 2º Poderá haver a celebração de convênio com instituições 
públicas e privadas, visando o desenvolvimento das diretrizes elencadas 
no artigo 2° desta Lei. 

Art. 3º As ações programáticas relativas a Trissomia do cromos-
somo 21 (síndrome de Down), assim como as questões a ela ligada se-
rão definidas em normas técnicas a serem elaboradas segundo critérios 
e diretrizes, estabelecidas nesta Lei, garantida a participação de entida-
des e profissionais envolvidos com a questão, universidade pública e 
sociedade civil.

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

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 24 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

Outrossim, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 
seu artigo 7°, a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência.

Do mesmo modo, a Lei Federal nº 13.438 de 26 de abril de 2017, 
altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), tornando obrigatória a adoção, pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), de protocolo que estabeleça padrões para a avaliação de 
riscos ao desenvolvimento psíquico das crianças.

 Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de as-
sistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que 
ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação 
sanitária para pais, educadores e alunos.

[...]
§ 5 º É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus 

primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou outro instrumento 
construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta 
pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu 
desenvolvimento psíquico.

 A síndrome de Down é decorrente de uma alteração genética 
ocorrida durante a gestação, caracterizada pela presença de um 
cromossomo 21 a mais. Registre-se que, cerca de 300 mil brasileiros 
nascem com a síndrome de Down, segundo o IBGE. 

Dessa forma, o diagnóstico nos primeiros dias de vida traz be-
nefícios ao bebê e a família, bem como é de suma importância para 

a saúde pública. Ao lado disso, é de extrema relevância as diretrizes 
mencionadas na redação deste Projeto, haja vista a   possibilidade de 
diagnóstico precoce da síndrome e o tratamento apropriado. 

A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição 
inerente à pessoa. Entretanto, pessoas com síndrome de Down precisam 
de serviços de saúde que propiciem um tratamento qualificado, sendo 
essencial o apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e científico, 
visando a capacitação dos profissionais multidisciplinares.

Ressalta-se que, a atuação do Estado é importante para promo-
ver o desenvolvimento ideal e o bem-estar da pessoa com síndrome 
de Down, sendo as políticas de diagnóstico precoce e o atendimento 
multiprofissional fundamentais para a sua qualidade de vida. 

Não obstante, ressalta-se entre outros aspectos, que o desenvolvi-
mento e participação da família das pessoas com síndrome de Down na 
definição e controle das ações e serviços de saúde é muito importante, 
pois é ela que proporciona as estruturas para que eles possam se inserir 
no ambiente social.

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem como um de seus 
fundamentos o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, que se 
aplica para todos os brasileiros sem exceção, incluindo-se neste contex-
to, as pessoas com síndrome de Down. Outrossim, o art. 3°, IV, enfatiza 
a promoção do bem de todos.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção e defesa da saúde, bem como a integra-
ção das pessoas com deficiência, nos termos do art. 24, XII e XIV, da 
Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, proteção 
e defesa da saúde; XIV - proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositu-
ra, consolida os direitos previstos em leis às pessoas com síndrome de 
Down.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 24 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 157 /2022

Declara de utilidade pública a As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais – APAE, com sede no município de 
Porto Franco/MA.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE, com sede no município de Porto 
Franco, 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, 30 de março de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 
de Porto Franco/MA,   fundada em 15 de dezembro do ano de 2000, 
é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e tem-
po indeterminado de duração, está devidamente inscrita no CNPJ nº 
04.280.034/0001-38, com sede à rua oito de outubro, no bairro Jardim 
São Manoel, Porto Franco – MA, Cep: 65.970-000.

A referida instituição visa promover e articular ações de defesa de 
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direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, 
direcionadas à melhoria de qualidade de vida da pessoa com deficiência 
e à construção de uma sociedade justa e solidária. 

Busca Ainda, firmar convênios, contratos e acordos com entida-
des públicas e privadas, objetivando o bem-estar econômico e financei-
ro, e a realização de serviços, programas e benefícios socioassistenciais 
aos seus assistidos e familiares, garantindo assim o pleno exercício dos 
direitos da pessoa com deficiência.

Dessa forma, considerando os notórios e relevantes serviços 
prestados pela APAE de Porto Franco/MA, submeto à consideração do 
Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o 
apoio dos meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por 
se tratar de medida de relevante interesse social.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 30 de março de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

REQUERIMENTO Nº 073 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 163, III, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Ex-
celência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime 
de tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão ex-
traordinária, a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei 
150/2022, que dispõe sobre a adoção do sistema de inclusão escolar 
“ABA” para crianças e jovens com síndrome de Down (T21) nas esco-
las da rede pública estadual de ensino; o Projeto de Lei 151/2022, que 
dispõe sobre a inclusão e reserva de vagas na rede pública e privada de 
educação para crianças e jovens com síndrome de Down, e dá outras 
providências; o Projeto de Lei 152/2022, que dispõe sobre a conces-
são de gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques 
aquáticos do Estado do Maranhão às pessoas com síndrome de Down e 
seu acompanhante; o Projeto de Lei 153/2022, que obriga as institui-
ções públicas e privadas de ensino, no âmbito do Estado do Maranhão, 
a disponibilizarem cadeiras em locais determinados nas salas de aula 
às pessoas com síndrome de Down; o Projeto de Lei 154/2022, que 
dispõe sobre as diretrizes para a implantação do programa censo de 
pessoas com T21 - síndrome de Down - e de seus familiares, e dá outras 
providências; o Projeto de Lei 155/2022, que dispõe sobre o Vale T21 
– síndrome de Down, como transferência de renda para famílias que 
possuem filhos com esta Trissomia do Cromossomo 21, em situação de 
vulnerabilidade social; e o Projeto de Lei 156/2022, que dispõe sobre 
as políticas de diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional para 
pessoas com síndrome de Down (t21) no Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 29 de março de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 074 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 163, III, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Exce-
lência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de 
tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão extraor-
dinária, a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n° 
129/2022, que altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), e dá outras 
providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 29 de março de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado 

Estadual

REQUERIMENTO N° 075/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso V do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja reali-
zada Sessão Solene com a maior brevidade possível, tendo como tema 
central homenagear os 90 anos da história da OAB/MA; logo, há razões 
que revestem o momento de muito significado. Uma história de muitas 
conquistas e de valorização da advocacia.

No dia 04 de abril a OAB – MA completará 90 anos, a seccional 
maranhense tem atuado em prol da defesa do Estado Democrático de 
Direito, das liberdades democráticas e da Constituição Federal, assegu-
rando acesso à Justiça pela sociedade e atuando também na melhoria do 
dia a dia do exercício da profissão. 

Assim, com esta sessão solene, a Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão, faz justa homenagem à esta organização que tem relação intrín-
seca com a Faculdade de Direito e com a Academia Maranhense de Le-
tras, ambas instituições são originárias do mesmo projeto humanístico 
vinculado às profundas tradições culturais do nosso estado.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS – MA, EM 30 DE MARÇO DE 2022. - Profª 
Socorro Waquim - Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 2055 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica na Rua 
19, Alto do Turu 1, no município de São José de Ribamar.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, através do PROGRAMA MAIS ASFALTO que visa me-
lhorar a trafegabilidade da população deste munícipio nas principais 
ruas e avenidas da cidade. 

A secretária de Infraestrutura do Estado do Maranhão (SINFRA) 
em parceria com as prefeituras, investiu na restauração de ruas e aveni-
das, o programa é um processo contínuo que tem por objetivo colaborar 
para melhor desenvolvimento das cidades, possibilitando qualidade e 
melhoria de trafegabilidade urbana.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de março de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2056 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, O 
SR. JÚLIO CÉSAR DE SOUZA MATOS solicitando a pavimenta-
ção asfáltica na Rua 19, Alto do Turu 1, no município de São José 
de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
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desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de março de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2057/2022 

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como o Exce-
lentíssimo Senhor Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca 
do Maranhão, Luís Henrique Silva de Sousa, solicitando que viabilize 
um Projeto de Piscicultura em Tanques Redes no Município de For-
tuna - MA.

Tal solicitação se faz necessária, para contribuição na melhoria 
das atividades produtivas e do desenvolvimento econômico, gerando 
alternativa de empregos na região, visando aumentar a renda familiar 
das famílias de baixa renda, melhora na qualidade de vida e aumento no 
IDH da população, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 28 de março de 2022. - ARNALDO MELO 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2058/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como o Exce-
lentíssimo Senhor Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca 
do Maranhão, Luís Henrique Silva de Sousa, solicitando que viabilize 
um Poço Artesiano na Comunidade Quilombola Santa Maria, loca-
lizada no Povoado Caiçara, no Município de Fortuna - MA.

Tal solicitação se faz necessária, para proporcionar melhores con-
dições de saneamento básico na região, ofertando água para aumento da 
produção de alimentos através de cultivo de áreas irrigadas, redução de 
enfermidades veiculadas aos recursos hídricos, melhorando a qualidade 
de vida e aumento no IDH da população, solicitamos o atendimento ao 
nosso pleito.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em São Luís, 28 de março de 2022. - ARNALDO MELO 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2059 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César 
de Souza Matos e ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, 
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, 
ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Már-
cio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando 
serviços de pavimentação asfáltica e iluminação pública na Rua Paranã, 
n° 04, Recanto Tambaú, São José de Ribamar/MA, CEP: 65110-000.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 29 de março de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2060 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton No-
leto Silva e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando 
análise técnica da viabilidade de implantação de faixa de pedestres na 
MA – 202, em frente ao Condomínio Riviera Cohatrac, São José de 
Ribamar/MA.

A proposição faz-se necessária em virtude do local ser de inten-
so tráfego de veículos que, com a ausência da sinalização mencionada 
acima, gera perigo aos pedestres. Ademais, cumpre salientar, que na 
localidade há vários condomínios, aumentando o fluxo de pessoas e o 
risco de acidentes de trânsito. Desse modo, propomos o atendimento a 
esta solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 29 de março de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2061 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino e ao Presidente 
da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, o 
Sr. Daniel Melo Soares Pinho de Carvalho, solicitando estudo téc-
nico da análise da viabilidade do aumento da linha  A665 KIOLA / 
TERMINAL COHAB (Vila Kiola Costa / Terminal Cohab Via Socorrão 
2 - Terminal São Cristóvão), tendo em vista que, de acordo com a comu-
nidade, os ônibus existentes são insuficientes para atender à demanda 
dos usuários que dependem do transporte público de passageiros para 
se locomover.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 29 de março de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado 
Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2062 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, senhor FLÁVIO DINO e ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, CLAYTON NOLETO, solicitando o programa MAIS 
ASFALTO para o bairro Roseana Sarney, localizado no Município 
de Itapecuru-Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar 
a mobilidade, atualmente comprometida, pelos vários buracos existen-
tes nesses locais. Além disso, a estrutura danificada das ruas, põe em 
risco moradores, pedestres e veículos, que diariamente necessitam tran-
sitar por essas vias.  

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 28 DE MARÇO DE 2022. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2063 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, senhor FLÁVIO DINO e ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, CLAYTON NOLETO, solicitando o programa MAIS 
ASFALTO para o bairro da Torre, localizado no Município de Ita-
pecuru-Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar 
a mobilidade, atualmente comprometida, pelos vários buracos existen-
tes nesses locais. Além disso, a estrutura danificada das ruas, põe em 
risco moradores, pedestres e veículos, que diariamente necessitam tran-
sitar por essas vias.  

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 28 DE MARÇO DE 2022. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2064 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, senhor FLÁVIO DINO e ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, CLAYTON NOLETO, solicitando o programa MAIS 
ASFALTO para o bairro das Malvinas, localizado no Município de 
Itapecuru-Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar 
a mobilidade, atualmente comprometida, pelos vários buracos existen-
tes nesses locais. Além disso, a estrutura danificada das ruas, põe em 
risco moradores, pedestres e veículos, que diariamente necessitam tran-
sitar por essas vias.  

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 28 DE MARÇO DE 2022. - WENDELL 
LAGES - 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 
CÉSAR PIRES – Expediente lido. Vai à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por 
cinco minutos, sem apartes

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial 
bom dia e que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas 
sobre o estado do Maranhão. Senhor Presidente, nos últimos sete anos, 
temos feito oposição ao governo do Estado, com muita responsabilidade, 
com muita seriedade, em defesa da população do estado do Maranhão, 
em defesa do povo do Maranhão. Para a campanha de 2014 para 
presidente da República, governo do Estado, nós estendemos a nossa 
bandeira de luta, de pauta e em defesa da população. Naquele momento, 
fomos agraciados com a bondade de Deus, com a benevolência de Deus 
e, com o voto livre e consciente da população do estado do Maranhão, 
chegamos à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Graças 
a Deus e à confiança da população que acreditava, naquele momento, 
no professor Wellington, transformando-o no Deputado Wellington do 
Curso. E eu só tenho a agradecer. Em 2016, graças à vontade popular, 
concorremos às eleições para prefeito de São Luís. Ficamos em terceiro 
lugar, com mais de 100 mil votos. No ano de 2018, na difícil eleição 
de 2018, fomos para a reeleição e naquele momento, graças a Deus, 
mais uma vez, e à vontade do povo, votamos à Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Em 2020, com o clamor popular, desejo no 
coração de ser prefeito de São Luís, estávamos em segundo lugar nas 
pesquisas, mas, infelizmente, o partido ao qual eu estava filiado, o 
PSDB, à época, fiz a filiação na semana passada, não permitiu que eu 
concorresse às eleições. De forma antidemocrática, antirrepublicana, 
não permitiu que eu concorresse às eleições de 2020 para prefeito 
de São Luís. E, no primeiro turno, acompanhei um companheiro de 
trabalho, um amigo de trabalho, Deputado Estadual Neto Evangelista. 
E fomos para as trincheiras, fomos para as ruas em busca do voto, 
da conscientização da população, naquele momento, em busca de 
uma alternativa para a cidade de São Luís. Passado o primeiro turno, 
nós decidimos, diante de uma eleição difícil com dois candidatos no 
segundo turno, Deputado Estadual Duarte Júnior e Deputado Federal 
Eduardo Braide. Naquele momento, não tinha como fazer apoio, dar 
apoio e votar no candidato ligado ao Governo. E no segundo turno, 
votei, dei apoio e fui para as ruas em apoio ao candidato Eduardo 
Braide. Isso era pauta do meu pronunciamento de amanhã, quinta-feira, 
sobre o meu posicionamento com relação à Prefeitura de São Luís, com 
relação à prefeitura administrada pelo Prefeito Eduardo Braide, amanhã, 
quinta-feira. Hoje, eu quero me reportar, quero retratar sobre a eleição 
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de 2022. Candidaturas postas e colocadas ao Governo do Estado que 
giram, giraram em torno do atual Governador do Estado, Governador 
Flávio Dino. Candidaturas do Vice-Governador Brandão, do Senador 
Weverton Rocha, do Deputado Federal Josimar de Maranhãozinho, do 
Ex-Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, do ex-secretário 
de Flávio Dino Simplício; e uma outra candidatura que não gira em 
torno do Governo Flávio Dino, que é a candidatura do médico Dr. 
Lahesio Bonfim, Prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes. E é por 
isso que, neste momento, Senhor Presidente, eu aproveito a tribuna 
da Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira, dia 30 de 
março, para declarar o meu apoio ao médico Dr. Lahesio Bonfim ao 
Governo do Estado do Maranhão. Acredito que seja verdadeiramente 
a terceira via para o Estado do Maranhão e acredito verdadeiramente 
que estaremos juntos no segundo turno e o médico Dr. Lahesio Bonfim 
será o próximo governador do Maranhão. Então, neste momento, ocupo 
a tribuna da Assembleia Legislativa para fazer referência ao meu apoio 
e as qualidades do pré-candidato ao Governo do Estado do Maranhão, 
Dr. Lahesio Bonfim. Candidato reeleito numa pequena cidade do 
interior do estado, São Pedro dos Crentes, com mais de 90%. Com uma 
administração referendada e principalmente elogiada em todo o Brasil. 
Neste momento, o Professor e Deputado Estadual Wellington do Curso 
declara apoio à pré-candidatura ao Governo do Estado...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que libere o microfone para o Deputado Wellington, para poder 
concluir o pronunciamento. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Obrigado, meu sempre Presidente. Meu sempre Presidente Othelino 
Neto, sempre, amigo. Muito obrigado por tudo, Presidente. Muito 
obrigado por tudo! Todos os dias quando agradeço, eu sempre costumo 
dizer: “Dai graças ao Senhor por tudo.” E por tudo, eu dou graças ao 
Senhor e coloco a sua vida nas mãos de Deus e sou grato a V. Ex.ª, 
tenho um carinho muito especial e gratidão ao amigo, Presidente 
Othelino. Presidente Othelino e demais pares. Deputados e Deputadas, 
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Hoje, quarta-feira, 
dia 30 de março, Professor e Deputado Estadual Wellington do Curso 
declara apoio à pré-candidatura do Doutor Lahesio Bonfim ao Governo 
do Estado do Maranhão. E acredito que, realmente, verdadeiramente, 
é a terceira via ao Governo do Estado e vamos juntos para o segundo 
turno, juntos à vitória. Vou concluir, Senhor Presidente, resumindo, na 
manhã de hoje, 30 de março de 2022, o Professor e Deputado Estadual 
Wellington do Curso declara apoio ao médico Dr. Lahesio Bonfim ao 
Governo do Estado do Maranhão. Acredito que verdadeiramente é 
a única e terceira via para o Estado do Maranhão. Juntos, vamos ao 
segundo turno e vamos administrar a partir de 1º de janeiro de 2023, 
administrar o Estado do Maranhão para sua população com a nomeação 
de aprovados, realização de novos concursos, valorização de professores 
e policiais militares e civis do Estado do Maranhão, geração de emprego 
e renda. Um novo Maranhão vai se iniciar no dia 1º de janeiro de 2023 
com o Dr. Lahesio Bonfim. Professor e deputado estadual Wellington 
do Curso, declaro hoje, 23 de março de 2022, apoio à pré-candidatura 
do Dr. Lahesio Bonfim ao governo do Estado do Maranhão, a única, 
verdadeira e melhor via para o Governo do Estado. Que Deus abençoe 
a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos, sem apartes

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, bom dia, senhores deputados, deputadas, 
bom dia a todos os funcionários desta Casa, bom dia a todo o estado 
do Maranhão, especialmente a Região Tocantina, minha cidade de 
Imperatriz. Senhor Presidente, venho hoje aqui porque, há dois dias, 
está sendo divulgada a minha saída oficial do Partido Solidariedade. 
Eu sou um dos fundadores do partido, aqui, no Estado do Maranhão, 
desde a sua criação, ainda no ano de 2013, são nove anos de partido 
que ajudei a criar, melhorar e aumentar. O partido se tornou grande, eu 
me tornei no Partido Solidariedade o vereador reeleito mais votado na 
história de Imperatriz, tornei-me também o vereador mais votado da 
história do partido no estado do Maranhão, por isso meu espírito é de 

gratidão ao nosso líder e presidente, Simplício Araújo. Eu não poderia 
sair do partido sem fazer essa declaração, sem externar toda a minha 
gratidão ao partido e a todos os membros, ao presidente Simplício 
que me recebeu e me confiou fazer parte da sua diretoria estadual, 
presidente ali de Imperatriz, comandar todo o sul do Maranhão, além 
de me ajudar a tornar deputado pelo Partido Solidariedade. No entanto, 
por motivos de não pensar como o Presidente Simplício Araújo, que 
procurou um caminho para o governo do Estado, eu procurei outro, ou 
vou de Carlos Brandão, Simplício Araújo é pré-candidato a governo 
pelo Partido Solidariedade e, também, principalmente pelas regras 
eleitorais que estão movimentando todo o mundo político no Brasil, a 
gente precisa procurar novos rumos. Portanto, anuncio a milha filiação 
ao Partido Progressista, partido do Deputado Fufuca, que é o meu 
amigo pessoal, formou em Medicina junto com minha irmã, amigos de 
longa data, inclusive quando foi deputado estadual, eu ainda vereador 
em Imperatriz, estive com ele, apoiei para vir a esta Casa, junto comigo, 
assim tem o Deputado Fábio Braga, tem a Deputada Helena Duailibe, 
o Deputado Arnaldo Melo, o Deputado Leonardo Sá e a Deputada 
Socorro Waquim, que ontem anunciou aqui também a sua saída. Fica 
aqui o meu espírito de gratidão ao Partido Solidariedade, especialmente 
ao líder e presidente do partido Simplício Araújo, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores Deputados, senhoras 
Deputadas, os que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas 
plataformas digitais, imprensa. Senhor Presidente, eu venho a esta 
tribuna, hoje, trazer um tema que tem sido debatido constantemente 
aqui na Assembleia Legislativa e tem sido, Deputado César, algo que 
tem tirado oportunidades da população de São Luís, da população de 
São José de Ribamar, da população de Paço do Lumiar, da população de 
Raposa, porque nós já nos estendemos por mais de um mês com a greve 
do sistema de transporte público da Ilha de São luís. E é importante 
que a gente frise isso: Ilha de São Luís. Não é uma greve, Deputado 
Paulo Neto, apenas da cidade, é uma greve da Ilha, do sistema urbano 
e do sistema semiurbano, da responsabilidade direta da Prefeitura de 
São Luís e de responsabilidade direta no semiurbano do Governo do 
Estado e indireta também na cidade de São Luís. Toda vez que tem, 
Deputado Edivaldo, uma greve do sistema de transporte aqui na cidade, 
a responsabilidade, obviamente de forma direta, é sempre da Prefeitura 
de São Luís na cidade. O Governo do Estado sempre se exime desse 
debate e tem responsabilidade direta no sistema semiurbano e tem 
responsabilidade direta também com a cidade. São Luís é a capital 
do estado do Maranhão. Então a gente fica preocupado o que vem se 
transformando o sistema de transporte da nossa cidade, porque, como 
já disse, há mais de um mês, vem paralisado o sistema de transporte, 
funcionando, às vezes, 80%, às vezes, 60%, às vezes, não funcionando 
nada, como agora, inclusive, não está funcionando nada. Não tem 
ônibus nas ruas de São Luís. São as pessoas que perdem oportunidade 
de ir atrás do emprego. São as pessoas que não vão trabalhar. São as 
pessoas que não tem como ir fazer uma consulta. São as pessoas que 
precisam do sistema de transporte. São os pequenos empresários, que 
são os grandes empregadores da nossa ilha de São Luís, que não têm 
dentro da sua empresa como pagar outro sistema de transporte para 
seus funcionários irem trabalhar. A rua fica vazia. Vá à Rua Grande 
agora; está vazia. Então as pessoas estão sendo penalizadas na cidade 
de São Luís, mas não adianta a gente achar que está sempre no palanque 
político e ficar apenas apontando o dedo e não buscar soluções. Eu 
venho aqui, Deputado Ricardo, fazer um apelo, fazer um apelo aos 
governantes do nosso estado e aí tanto ao governador quanto ao prefeito 
da cidade de São Luís. Meus amigos, sentem, conversem. Eu costumo 
dizer, Deputado Edivaldo Holanda, que quem está sentado numa 
cadeira estratégica dessa como governador e como prefeito não pode 
se dar ao bel prazer de achar que são vizinhos que não se entendem 
e não conversam. Ambos têm responsabilidades direta com a cidade 
de São Luís, com a Ilha de São Luís. Sentem, se entendam, façam o 
subsídio juntos do sistema de transporte da nossa cidade. Quando, lá 
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atrás, iniciou a greve, Deputado César, houve o subsídio da Prefeitura 
de São Luís, o Governo do Estado fez o mesmo, ficou calado, na hora 
que a Prefeitura botou o subsídio dela, o Governo do Estado foi lá e 
colocou também para o sistema semiurbano. Quando fizeram a conta, 
para este subsídio, era como se a passagem fosse R$ 4,20, o sistema 
voltou a rodar. Depois, se entendeu que era hora de tirar o subsídio 
e de dar um aumento na passagem, a passagem aumentou para R$ 
3,90, ou seja, não fizeram o cálculo, para que retirando o subsídio, o 
aumento fosse suficiente para o sistema continuar funcionando. Ora, 
é lógico que o sistema ia parar novamente. Então, o que que eu trago 
aqui? Eu acho que realmente não é hora mais de aumentar a passagem. 
Primeiro, porque a própria licitação do sistema de transporte permite 
um aumento por ano, já foi aumentado. Nós estamos ainda numa crise 
financeira das famílias, oriunda ainda de uma pandemia e agora de uma 
guerra que existe e que reflete obviamente aqui no Brasil, no sistema 
financeiro brasileiro, não é hora de dar aumento. Então, o que eu pontuo 
aqui neste momento? Governo do Estado e Prefeitura sentem, façam o 
subsídio do sistema de transporte da nossa cidade, para que esse ano 
possa funcionar, para que os ônibus possam voltar a circular, para que 
a cidade de São Luís possa voltar a se movimentar e as pessoas possam 
voltar a trabalhar. Segundo, um ponto importantíssimo que eu trago 
aqui e que é um debate que não deve ser jogado para debaixo do tapete, 
Deputada Mical, o transporte alternativo da nossa cidade funciona de 
forma clandestina. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que libere o microfone para que o Deputado Neto concluir.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - O sistema 
de transporte alternativo funciona de forma clandestina, não adianta 
tapar o sol com a peneira. Nós temos que trazer uma solução para esses 
pais de família e nesse momento são eles que estão atendendo a nossa 
cidade. Portanto, Senhor Presidente, esse debate tem que vir à tona, falo 
do subsídio do sistema de transporte por parte do Governo do Estado e 
Prefeitura para que não aumente novamente a passagem para o cidadão 
da cidade de São Luís e que o sistema de transporte possa voltar a 
circular. V. Ex.ª estão vendo aí que até teto de terminal de integração 
já caiu. O que as pessoas estão passando no Terminal de Integração da 
Cohama é inadmissível. Inadmissível, Deputado Paulo Neto. Portanto, 
eu venho trazer essa responsabilidade que é nossa enquanto homens 
públicos e principalmente da Prefeitura de São Luís e do Governo do 
Estado, para que possam sentar e resolver esse problema. Obrigado, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Dr. Yglésio está participando de forma remota da Sessão. 
Deputado Yglésio, V. Ex.ª está com a palavra, habilite o áudio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia, Presidente, bom dia a todos os 
colegas. Não pude estar na sessão presencialmente, hoje, estou 
acompanhando um amigo, o Vereador Miércio, em Paço do Lumiar em 
um tratamento, mas a gente precisa pedir soluções conjuntas de uma 
dinâmica de entendimento do que é o sistema de transporte. Hoje o 
sistema urbano representa 67% do transporte de ônibus de São Luís. 
O governo do Estado, normalmente os subsídios são acordados com a 
Prefeitura de São Luís. Para que se tenha noção, o referido subsídio é 
de R$ 0,63 por passageiro catracado. Então, era um subsídio que estava 
atendendo, naquele momento, ao acordo firmado com os rodoviários, 
que era um acordo que totalizava R$ 4 milhões. A Prefeitura de São Luís 
descumpriu e, quando eles fizeram uma redução do subsídio aplicado, 
principalmente quando teve a questão do aumento de passagem que 
terminou ficando abaixo do que era pago pela prefeitura de subsídio, a 
prefeitura jogou para o cidadão com aumento de passagem, porém não 
recompôs o subsídio. Então, as empresas tiveram menos recurso para 
adimplir, cumprir com os acordos trabalhistas. A gente precisa subir à 
tribuna sabendo disso, para a gente não estar cobrando responsabilidade 
de quem não tem, inicialmente, a responsabilidade de puxar a 
discussão. Por quê? Tanto o... mesmo sindicato.... precisa que quem 
tem a maior fatia tem... então isso precisa... Na questão de defender 
governo do Estado, até porque, graças a Deus, nunca precisei disso, 

estou trazendo... ficar.... nesse caso é o governo? Não, é a Prefeitura. O 
governo... dos R$ 0,63 que é proporcional ao subsídio que a Prefeitura 
dá, ainda dá um subsídio no diesel. A alíquota de diesel que as empresas 
pagam, que é o principal insumo, é de 2% ao invés do usuário padrão, 
que é de 18%. Então, tem uma renúncia de 16% do valor total do 
diesel. É como se praticamente o que a gente paga aí de R$ 1,80 a R$ 
1,90 por um litro de diesel, as empresas pagam de R$ 0,20 a R$ 0,30. 
Então, a renúncia é muito grande em relação a isso. O Estado já faz 
mais do que a Prefeitura em relação ao subsídio, então, isso precisa 
ficar claro. Fato é que não dá para a gente ficar, hoje, sem discutir o 
caminho do sistema de transporte. Só tem duas soluções. Como não 
tem mais como fazer aumento, a população não vai aceitar, a classe 
política não vai aceitar, a gente tem que dar a questão do subsídio, a 
Prefeitura tem que dar o recurso para o sistema de transporte. Tem que 
ter transparência nos números, uma concessão pública, a Prefeitura 
tem que colocar transparente o que está sendo pago, as empresas têm 
obrigação de apresentarem as suas planilhas de custeio e, a partir daí, 
a população vai ficar sabendo, até o lucro da empresa tem que ser um 
lucro previsto no contrato de licitação. A forma que está não dá, por 
quê? Os funcionários querem e merecem aumento. Amanhã, a gente 
vai ter 11% de aumento de remédio, e aí como as pessoas vão fazer? 
Então, assim, a gente tem que fazer reajuste salarial. De fato, os 
rodoviários têm razão nisso. Agora a empresa só vai conseguir dar o 
aumento se tiver, de fato, um maior recurso, uma maior receita. Pode 
ser via passagem? Não pode. Então é subsídio. Prefeitura contrata 
auditoria para ver o que está sendo feito. A população fica sabendo e 
acaba com essa maldita greve. Chega! A gente está sofrendo demais. 
As pessoas têm dificuldade de chegar no local de trabalho. Eu estou 
aqui no hospital. Faltam pessoas, às vezes, que não conseguem chegar 
porque não tem ônibus... Isso está impactando diretamente a vida das 
pessoas. Então vamos parar dessa coisa: “Ah, é Governo, é Prefeitura”. 
O problema é um só. É um sistema. A Prefeitura é a líder. O Governo 
do Estado, acabei de falar com o Daniel Carvalho, o que a Prefeitura 
encaminhasse, o Governo do Estado ... Isso aí... no entendimento. E 
agora falta Eduardo Braide sentar-se na cadeira de Prefeito e resolver 
o problema de transporte público de São Luís. Não votei no segundo 
turno para isso. A gente está passando um desconforto muito grande na 
cidade ... Está todo mundo insatisfeito com a condução, que precisa ser 
revista com urgência. Senhor Presidente, muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Fabio Braga por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras Deputadas, senhores Deputados, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia, 
imprensa. Ontem foi um dia memorável para o aniversário de várias 
cidades do Estado do Maranhão, entre elas, Araioses, Barreirinhas, 
Barão de Grajaú, Chapadinha, Loreto, Mirador, São Bernardo, Tutóia e 
Vargem Grande. Hoje, dia 30, é o aniversário de emancipação também 
da minha querida cidade de São Bento, a nossa Suíça maranhense. E eu 
já desejo a todos de São Bento e aos que tiveram ontem o aniversário 
meus parabéns e votos de prosperidade para todas essas cidades e para o 
povo da região também. Boa parte dessas cidades com esse aniversário 
comemoram também prosperidade, período chuvoso, período de 
plantação, período de criação da economia local. Estamos resgatando 
boa parte dessas economias pós-pandemia. Nesses aniversários, a gente 
tem visto que o povo, depois de dois anos praticamente sem comemorar, 
está indo às ruas e comemorando, podendo fazer suas confraternizações 
nas cidades. Portanto meus parabéns a essas cidades e à minha terra 
Vargem Grande, que completou 84 anos de emancipação. Espero eu 
que aumente, a cada dia, a prosperidade na minha terra e na minha 
região, no meu estado do Maranhão. O que me traz hoje, também, a 
esta tribuna é uma preocupação da população da cidade de São Luís. 
Estamos vivendo dias complicadíssimos na questão da mobilidade 
urbana. Enquanto outros Estados e países investiram maciçamente nos 
transportes públicos para que pudéssemos ter um transporte rápido, 
seguro, moderno, eficiente para a população, principalmente para a 
população mais carente, nós temos visto na cidade de São Luís um 
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desaceleramento desta evolução. Há mais de 40 dias temos tido uma 
greve que tem prejudicado muito a população de São Luís. Ela tem sido 
a cada dia ampliada e agora nos últimos dois dias, nós temos ficado sem 
transporte público nenhum, isso tem ocasionado uma série de transtorno 
para a população, para a comunidade de São Luís, de São de Ribamar, de 
Paço do Lumiar e também de Raposa. Essas que precisam do transporte 
público eficiente no Estado do Maranhão, principalmente na capital, na 
Região Metropolitana de São Luís, está tendo essa dificuldade. Pessoas 
que têm uma série de serviços públicos a fazer estão tendo um problema 
para ter deslocamento, escolas, serviços na área de saúde, serviço na 
área de infraestrutura, muitos atendimentos estão tendo problema, estão 
tendo dificuldade de serem feitos por conta, uma hora falta cliente, 
uma hora falta o prestador de serviço, por conta da necessidade, da 
mobilidade urbana na cidade de São Luís. Eu espero que a Prefeitura, o 
Governo do Estado, a própria Assembleia, a Câmara Municipal de São 
Luís encontre uma solução viável, encontre uma solução que se possa 
diminuir o transtorno para a população de São Luís. Vou mais além, nós 
temos que discutir um novo serviço público nesse sentido do transporte 
no Estado do Maranhão, mas principalmente nas grandes cidades. Nós 
temos que dar essa garantia do direito de ir e vir para população de São 
Luís. Eu vejo reclamações todos os dias, são veículos antigos, veículos 
já em estado muito deficientes que não poderiam estar mais circulando 
nas vias públicas da cidade de São Luís e estão lá sendo utilizados da 
pior maneira pela população. Eu entendo que essa discussão passará 
por esse Parlamento, pela Câmara Municipal de São Luís, o Governo 
do Estado tem que se envolver, a Prefeitura de São Luís, o Prefeito 
Eduardo Braide tem que encontrar uma solução viável, uma discussão 
viável para o transporte público de São Luís. Eu acho que a população 
de São Luís já vem sofrendo e muito com esse problema que, ano após 
ano, vem se acarretando e agora tornou-se insustentável para população 
de São Luís. Eu entendo que boa parte desta discussão passa por novas 
tendências do mercado, hoje a maioria dos lugares, os ônibus são 
mapeados por meio de apps de programação fazendo com que haja um 
rastreamento por parte desses veículos, fazendo com que chegue nos 
horários nas paradas, que tenham um deslocamento, rápido, seguro, 
eficiente, moderno e confortável para população que tanto precisa desse 
serviço público. Portanto, Senhor Presidente, eu quero aqui demonstrar 
que essa Casa, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de São Luís, 
o Governo do Estado, os órgãos ligados ao serviço de transporte possam 
em curto prazo de tempo ter uma solução viável para população de São 
Luís e região. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores 
deputados, membros da imprensa, internautas, cidadãos e cidadãs que 
acompanham pela TV Assembleia. Nós precisamos, neste momento, 
infelizmente, mais uma vez, destacar o caos que a nossa cidade, a 
cidade de São Luís, a capital do estado do Maranhão, está passando 
pela falta de sensibilidade, pela falta de pulso do prefeito de São Luís. 
Isso ocorre, pois, há mais de 44 dias, incríveis 44 dias, o transporte 
público está parado. Não tem ônibus nas ruas! Isso tem gerado toda 
uma instabilidade, não só para os usuários do transporte público, mas 
também tem gerado um impacto econômico e financeiro muito grande 
em nossa cidade. Tudo isso poderia ser resolvido se o prefeito de São 
Luís tivesse agido, preventivamente, em janeiro de 2020, há quase dois 
anos, quando ele assumiu, e ter chamado as parte para um diálogo, 
ter feito um reequilíbrio econômico e financeiro desse contrato, onde 
linhas que dão lucratividade e essas empresas pudessem também 
assumir linhas que estão dando prejuízos, assim como empresas que 
têm prejuízos na manutenção desse serviço pudessem assumir também 
linhas que apresentam lucros, pois nem todas as linhas do transporte 
público da nossa cidade apresentam prejuízo. Uma segunda alternativa 
preventiva que deveria ter sido feita, e nós alertamos aqui na Assembleia, 
é o prefeito ter assumido o compromisso de pavimentar com qualidade 
por onde essas linhas de ônibus passam. Afinal de contas, geram o custo 
maior para a manutenção do serviço ônibus passarem pelos mesmos 

buracos 12 a 20 vezes por dia. Deveria o prefeito de São Luís, logo 
no primeiro ano de mandato, ter apresentado a isenção, a redução, ter 
retirado a cobrança do ISS, como o prefeito de Maceió fez. Lá, como 
não se cobra o ISS, o prefeito conseguiu reduzir o valor da passagem. 
Nós alertamos, confesso que ver aqui deputados que foram candidatos 
a prefeito e apoiaram o Eduardo Braide, no segundo turno, já lamentar 
e demonstrar todo o seu arrependimento, mas não foi por falta de 
alternativa, pois nós afirmamos, durante todo o período de campanha, 
que uma solução viável para o transporte da nossa cidade seria retirar 
das empresas de ônibus o controle dos terminais. O custo para manter 
os terminais de integração passa de R$ 1 milhão por mês e quem 
mantém os terminais de integração são as empresas de ônibus. Ou seja, 
se as empresas não conseguem manter ônibus com qualidade circulando 
na nossa cidade, muito menos vão manter os terminais. O Terminal da 
Beira-Mar tem uma ação judicial para que ele possa ser reformado, pois 
está caindo aos pedaços. Terminal de Integração do Distrito Industrial 
é a mesma coisa, o São Cristóvão não é diferente, foi reformado pelo 
Procon durante a minha gestão. A prefeitura nunca fez nenhum reparo. 
Terminal da Cohama é um terminal que já perdeu todo o seu telhado e 
não está sendo utilizado. Nós deveríamos transformar os terminais de 
integração em shoppings de serviços, em parcerias com construtoras 
que têm total interesse em fazer. E fazer, de um problema, uma solução 
para a geração de emprego, renda, criação de postos de trabalho. 
Garantir para o cidadão, de forma descentralizada, acesso a serviços 
da saúde, serviços da Secretaria da Fazenda, onde o cidadão desceria 
dentro do próprio terminal, faria todas as atividades, realizaria todos os 
serviços que tenha necessidade e sem que pagasse uma nova passagem 
e pudesse ir para onde quisesse, para casa ou para o trabalho. Todas 
essas alternativas injetariam recursos, subsidiariam o transporte público 
da nossa cidade. Mas nada disso foi feito. E já se passaram mais de dois 
anos. Além de não manter os terminais em bom funcionamento, os três 
terminais que o Prefeito prometeu que ia fazer não há nem perspectiva 
de serem entregues. E o que fazer agora? Agora, infelizmente, a única 
alternativa que pode ser feita nesse momento é o Prefeito deixar de 
subestimar a inteligência do cidadão ludovicense. Porque, enquanto a 
cidade vive um caos, ele pega um avião, vai para Curitiba para parlar, 
para palestrar, para falar sobre Smart Cities Conference, falar sobre 
cidades inteligentes, enquanto a cidade de São Luís está vivendo um 
caos que nunca, na história da cidade, viveu. São quase dois meses de 
paralisação do transporte público. Então o Prefeito precisa focar naquilo 
que for importante. Precisa respeitar o cidadão e ter sensibilidade, 
humildade de chamar o setor para dialogar, rodoviários e empresários, 
e ter pulso. Pulso para que possa propor a rescisão amigável desse 
contrato, fazer uma nova licitação com empresas que prestam serviços 
descente, com serviço com um preço mais barato para o consumidor 
ludovicense. Porque, como eu disse, o que era ruim ficou pior e ficou 
mais caro. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Deputado já encerrou?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor 
Presidente, já encerrei o discurso. Obrigado pela atenção. O mudo é 
porque o sistema tinha cancelado o meu áudio. Ativei aqui. Já terminei 
o pronunciamento. Muito obrigado. Bom trabalho a todos nós.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Suspensa a Sessão. Reaberta a Sessão. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor 
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de 
Ordem) – Eu queria pedir aqui a conferência do quórum nesse momento, 
para que a gente possa...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Peço para que zere o painel. E os Deputados que assim desejarem, 
confirmem suas presenças. 

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

– Com quórum regimental, vamos dar sequência a Ordem do Dia. 
Medida Provisória nº 372 encaminhada pela Mensagem Governamental 
nº 123, (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Vai à promulgação, 
aprovado na forma do texto original. Item 2: Medida Provisória nº 
374 encaminhada pela Mensagem Governamental nº 130, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. À promulgação. Item 3: Parecer nº 028, da CCJ, em 
Redação Final do Projeto de Lei nº 360/2021, de autoria do Deputado 
César Pires, (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Lei Complementar nº 004/2022, de autoria do Poder Judiciário.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor 
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Só um instante, Deputado Roberto, só terminar de anunciar, (lê). Este 
Projeto de Lei começou a ser apreciado e houve um pedido de vista. 
Deputado Roberto. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de 
Ordem) – Eu queria pedir conferência de quórum exatamente para esse 
item 4.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nós já fizemos a conferência. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Não, mas para 
esse item agora. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Já foi feito para toda a Ordem do Dia, Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Mas nós não 
podemos... O regimento impede que a gente possa fazer para este?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Acabamos de fazer, Deputado Roberto. Peço que V. Ex.ª decline desse 
novo pedido de vista, porque nós acabamos de fazer. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão 
de Ordem) – Sim, mas eu quero o pedido de quórum, na verdade, 
porque eu acho, Presidente, que esse projeto é um projeto dos mais 
importantes na pauta da Assembleia neste ano. É a criação de sete 
vagas de desembargadores. Nós sabemos, nós temos conhecimento de 
toda essa situação que as comarcas dos municípios terminam passando 
em relação à grande dificuldade. E acho que esse é um assunto que 
a Assembleia poderia tratar de forma um pouco mais profunda pelo 
tamanho da importância que tem. Essas sete vagas de desembargadores 
que são importantes não se discute, mas existe também um debate 
em relação às condições que, hoje, as comarcas dos municípios de 
primeira instância, onde a população realmente inicia todos, às vezes 
os seus procedimentos jurídicos, não têm uma estrutura, não tem ainda 
as condições de atendimento. Nós sabemos, inclusive, que próprio 
TJ aqui, hoje, não teria como comportar, como suportar, em nível, 
inclusive, de gabinetes, a entrada de sete novos desembargadores. Não 
é que eu seja contra o projeto. Eu não sou contra o projeto, mas eu 
acho que nós, nesta Casa aqui, temos também essa obrigação de fazer 
esta avaliação. Poderíamos, de forma mais ampla, buscar um debate 
que pudesse tirar todas essas dúvidas em relação à criação dessas setes 
novas vagas. Por isso é que a gente faz, mais uma vez, esse pedido 
de conferência de quórum, exatamente para que a gente possa ver se 
tem condição exatamente da presença dos deputados aqui para que esse 
debate pudesse ocorrer de forma mais profunda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Meu querido Deputado Roberto Costa, o pedido de quórum já foi 
feito. Se V. Ex.ª fizer muita questão, nós podemos fazer de novo, 
mas acabamos de fazer. Pediria que a V. Ex.ª, com a sua gentileza e 
compreensão de sempre, não precise novamente fazer, mas claro que V. 
Ex.ª pode ratificar ou não.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de 
Ordem) - Mas o senhor tem a compreensão do que eu quero colocar, 
não é?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Tenho, claro. Suas colocações são sempre pertinentes, Deputado 
Roberto, embora nem todas as vezes a gente concorde sempre.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de 
Ordem) - Porque, eu volto a lhe dizer, esse é um projeto é importante 
não só para o Tribunal de Justiça. A gente vive hoje num momento, 
em função desse ano eleitoral, de muita instabilidade em todos os 
poderes. Nós saímos de uma e estamos no prazo final eleitoral de todos 
os deputados. Nós temos aí, no mês de maio, já uma nova eleição do 
próprio Ministério Público para a escolha do novo procurador. Nós 
saímos de um debate também de uma eleição da própria Ordem dos 
Advogados do Brasil aqui no Maranhão. Nós saímos de uma eleição do 
próprio Tribunal de Justiça. Então, assim eu acho que a criação de sete 
vagas, mais de 30% de novas vagas criadas no Tribunal, eu acho que, 
neste momento, volto a lhe dizer, era necessário que esta Casa avaliasse 
com mais profundidade toda essa situação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito bem. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL (Questão de Ordem) – 
Presidente, Questão de Ordem. Compreendo o pedido do Deputado 
Roberto porque, de fato, o projeto de lei está em tramitação de urgência. 
V. Ex.ª tem que suspender a sessão e convocar a CCJ em plenário. 
A gente não teve tempo ainda para discutir nem na própria CCJ. A 
verificação de quórum, talvez, o Deputado Roberto se deu até por conta 
disso. Hoje é quarta, amanhã nós temos sessão ordinária, o pedido 
está para avaliação da CCJ. Talvez o Deputado Roberto quisesse fazer 
um pedido, não sei, de retirada ou passa pela CCJ, e V. Ex.ª fica no 
compromisso de a gente pautá-lo para o projeto, amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael, nós vamos suspender a sessão e vamos colocar para 
a CCJ apreciar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL (Questão de Ordem) – Para 
a gente fazer uma discussão, agora, pelo menos na CCJ e a Comissão 
Especial, correto? Ou não. Ou a CCJ faria as três comissões temáticas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Nós vamos suspender agora e vamos colocar para que a comissão 
submeta. V. Ex.ª está falando enquanto líder do governo ou é uma 
opinião, Deputado Rafael?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL – Não, é uma opinião como 
deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Entendi. Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) - 
Presidente, eu manifesto a minha concordância com o pronunciamento 
do Deputado Roberto Costa. O impacto orçamentário de sete novos 
gabinetes, uma situação como essa no momento orçamentário difícil, 
uma situação financeira ainda não muito clara para o Estado, neste 
ano, num contexto de dificuldade de arrecadação, de cumprimento de 
compromissos. A gente teve um momento difícil em que foi reajustado 
apenas 9%, aproximadamente, para os servidores do Estado. O TJ, hoje, 
tem um orçamento que ultrapassa a casa dos bilhões, acho R$ 1,7 bilhão 
por ano. A gente teve um recente aumento de custas que era uma lei que, 
todo ano, independente do que aconteça, penaliza o usuário, batendo 
recorde de arrecadação. A gente sabe aí, de acordo com o próprio 
aumento de inflação dos terrenos, de todas as incertezas econômicas 
que aconteceram. O Tribunal de Justiça vai na contramão e começa a 
aumentar a arrecadação. É um projeto que é a saída do desembargador, 
presidente atual. Eu acho que um projeto dessa magnitude, que aumenta, 
como o Roberto falou, quase 25% ou 30% do quantitativo de gabinetes, 
do Tribunal de Justiça, não pode ser, Presidente, discutido em uma sessão 
de urgência na Comissão de Constituição e Justiça. A gente não pode 
fazer conferência de quórum. O senhor sabe o nível de respeito que eu 
tenho por V. Ex.ª e consideração, mas não existe uma coerência nossa 
em fazer a votação de um projeto como esse em um regime de urgência 
dentro da CCJ. Eu acho que, por mais que a gente tenha uma relação 
amistosa com o Tribunal de Justiça, republicana, todos esses predicados 
constitucionais que o ordenamento pressupõe entre os Poderes, mas, 
assim, no TJ, ninguém aprecia liminares a toque de caixa por conta 
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de relação amistosa, ninguém passa do prazo regimental, ninguém 
ultrapassa ordem cronológica de processos, ninguém anda fazendo 
nenhum tipo de favor nesse sentido institucional para que a Assembleia 
tenha que fazer essa discussão dessa forma. Nós estamos falando de 
dinheiro do contribuinte. Nós estamos falando de reorganização do 
sistema judiciário. Isso é uma coisa que deveria, o legislativo poderia 
até contribuir, facilitando o intercâmbio com a população. A gente sabe 
que esse é um projeto de lei que é de iniciativa do judiciário, mas quem 
vota é a Assembleia, quem vota são os representantes democraticamente 
eleitos pelo povo. O Tribunal de Justiça pede, mas quem concede é a 
Assembleia Legislativa. E a gente fala isso com a máxima tranquilidade. 
Eu, quando me pronuncio, é porque quero fazer a coisa certa. Assim, eu 
me oponho frontalmente a uma decisão de nós votarmos nisso em um 
regime de urgência, porque não existe justificativa para a Assembleia 
fazer isso. Não existe. O TJ não vai acabar, as vagas não vão se destruir 
em uma semana porque se pede para fazer uma avaliação de um projeto 
como esse, uma conversa mesmo com os deputados, a presidência, 
alguém vir fazer uma apresentação em relação a isso na Assembleia 
Legislativa. Eu acho, assim, que chega a ser até quase, beira o limite 
da indelicadeza um projeto como esse chegar para nós sem ter sido 
apresentado na maneira correta institucional. Nós estamos falando 
de milhões de reais todo ano. E a gente não pode prescindir disso no 
momento em que a população passa por um momento tão difícil. Quem 
me conhece sabe que isso aqui jamais jogo para a plateia, jamais jogo. 
Fico preocupado mesmo com as finanças públicas e acho que a gente 
não pode, nesse momento, se furtar de uma discussão aprofundada. Eu 
lhe peço, com toda a humildade mesmo, que nós não votemos isso hoje, 
que isso não...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Yglésio, conclua por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Concluindo: que 
isso seja retirado de pauta, Presidente. E, assim, é pouco razoável isso 
ser votado hoje. E fica aqui o meu manifesto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
A Sessão está suspensa. As comissões vão reunir agora. Aliás, antes de 
suspender a Sessão, a manifestação em Questão de Ordem do Deputado 
Antônio e, depois, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão de 
Ordem) – Na realidade, Senhor Presidente, é pela Ordem, não é nem 
regimental. Mas acaba também tendo alguma coisa em relação a isso. Na 
realidade, esse projeto andou aí que meio por caminhos que não foram 
muitos normais, uma vez que entrei com o Requerimento de Urgência 
e não foi lido. No dia que entrei, não foi lido. Até compreendi, porque 
imediatamente foi mandado para a Comissão de Constituição e Justiça. 
No outro dia, já seria. Como foi. Nos reunimos e acho bom. Então, na 
Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos ter uma oportunidade 
melhor de discutirmos, mas lá o Zé Inácio pediu vistas e eu, como tinha 
entrado com o Requerimento de Urgência, achei que deveria pedir junto 
com Zé Inácio vistas conjuntas. E pedi, conjuntamente eu pedi. Eu 
pedi a vista conjunta até para ficar de olho no projeto para saber o que 
está acontecendo e no trâmite normal. Eu acho que, hoje, a Comissão 
que já está constituída, portanto, não pode ser uma comissão especial; 
tem que ser a comissão da Casa já constituída legalmente. Hoje nos 
reunimos; não deu quórum. Eu estava lá, não deu quórum e acho 
que essa prorrogação das coisas, prolongamento aí desse sofrimento, 
eu acho que nós temos que ter cada um a sua responsabilidade com 
aquilo que é. Todos nós já tivemos a oportunidade de ler o projeto, 
de ver a importância. Eu acho, respeito muito a opinião do Yglésio, a 
opinião do Roberto Costa, mas acho que também está na hora de nós 
realmente colocarmos e discutirmos aqui na Comissão já, já. Eu como 
membro da comissão estarei, também, colocando a minha opinião, a 
minha posição. E V. Ex.ª tem toda a razão em levantar os trabalhos 
da Casa, momentaneamente, enquanto a Comissão se reúne e discute. 
Então, eu acho que nós devemos terminar com esse prolongamento 
desse sofrimento e darmos uma resposta ao Projeto de Lei, era isso, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputado Adriano, pela Ordem.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) 

- Senhor Presidente, esse Projeto já está aqui desde o início do ano 
Legislativo, tivemos problemas de ordens internas em relação a 
organização da CCJ, ficou muito tempo parado, os deputados que 
tinham interesse já poderiam ter analisado o Projeto, já poderiam ter 
dado andamento, já poderiam ter conversado com o Tribunal, estudado 
todo o Projeto de Lei, e não o fizeram, infelizmente, não o fizeram, 
mas hoje é prudente que aprovemos logo, é um pleito dos juízes, é um 
pleito do Judiciário, é um pleito dos desembargadores. Nós sabemos 
a importância que é fortalecer o Judiciário, a importância que é criar 
novos cargos de desembargadores, e acredito que nós devemos sim 
votar e dar essa resposta ao Judiciário, o mais rápido possível. Eu 
também como Membro, assim como Antônio Pereira, eu também como 
Membro da CCJ votarei a favor, e acho que Vossa Excelência deveria 
colocar em Plenário para que a gente possa votar em primeiro e segundo 
turno e ir logo para a sanção do nosso governador, para que a gente 
possa aprovar, o mais rápido possível. Fazendo aqui uma observação, e 
talvez até corrigir a fala de um deputado que falou anteriormente, sobre 
a situação orçamentária do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça 
hoje é superavitário, consta no PL, consta no Projeto de Lei a questão 
orçamentária. O Tribunal de Justiça hoje no Maranhão permite, tolera, 
tem como orçamentar, tem como bancar, tem como fazer esses 7 novos 
gabinetes de desembargadores. Então, isso aí não será um problema 
para Tribunal, não será um problema para o governo. Então, Senhor 
Presidente, sou a favor, favorável para que a gente possa votar hoje em 
primeiro e segundo turno e acabar logo e dar uma resposta rápida ao 
nosso Judiciário. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Sessão suspensa. Peço que a Comissão de Constituição e Justiça, em 
conjunto com a Comissão que eu acabo de designar composta pelos 
Deputados Rafael Leitoa, Edivaldo Holanda, Wendel Lages, Neto 
Evangelista, Antônio Pereira, Socorro Waquim e Fabio Braga para que 
emitam o parecer em Plenário, em seguida retomaremos a sessão. Sob a 
Presidência do Deputado Ariston. Reaberta a sessão. Com a palavra, o 
Deputado Ariston para proferir o resultado.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – O Projeto de 
Lei Complementar Estadual nº 004/18 em análise, Presidente, de autoria 
do Poder Judiciário, foi aprovado por unanimidade. O outro projeto 
teve pedido de vista em conjunto com o Deputado Neto Evangelista e 
o Deputado Rafael.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Nesse caso, o item 5 da Ordem do Dia fica retirado da pauta e fica 
incluído na sessão de amanhã. Vista conjunta, ou seja, amanhã não 
haverá mais possibilidade de novo pedido de vista. Item 4 da Ordem 
do Dia. Peço atenção de todos. Projeto de Lei Complementar nº 004/22, 
de autoria do Poder Judiciário, altera a Lei Complementar n.º 14, de 
17 de dezembro de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Maranhão, para criação de sete novos cargos de desembargador e 
dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 5 foi 
pedido vistas. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento 
nº 69/22, de autoria da Deputada Helena Duailibe, (lê). Em discussão. 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Deputado 
Wellington, eu já estou aguardando V. Ex.ª se manifestar. V. Ex.ª é o 
autor do primeiro requerimento. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, fazer a discussão, por gentileza, por dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Do Requerimento 45?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – De 
todos. Vamos conversar?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vamos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Vamos. Posso ir aí?
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Bora. Vamos lá.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL – Presidente, só Questão de 

Ordem. O Deputado Wellington vai discutir todos os requerimentos de 
uma vez só, é isso? Não? É para cada requerimento, não é? Ah, pronto, 
50 minutos de discussão aí para o Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Deputado Wellington pediu para transferir os Requerimentos 45 e 46, 
itens 7 e 8 da pauta, para a sessão de amanhã. Ele terá dez minutos para 
discutir os itens 9, 10, 11 e 12, que eu já anunciarei aqui o conteúdo 
de cada um. Requerimento nº 54, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso (lê). O Requerimento nº 63, também de autoria do Deputado 
Wellington, (lê). Requerimento nº104, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, (lê). E o item 12, finalmente, do Deputado 
Wellington (lê). Deputado Wellington, V. Ex.ª tem 10 minutos, caso 
necessário, V. Ex.ª pode estender para discutir os Requerimentos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores Deputados, Deputadas, o nosso mais cordial bom-
dia. Que Deus seja louvado. Chegou a hora de separar o joio do trigo. 
Chegou a hora de transparência, de esclarecimentos. E é por isso que eu 
preciso aqui do Deputado Rafael Leitoa, do Deputado Adelmo Soares, 
do Deputado Zé Inácio, porque chegou a hora de mostrar a transparência 
do Governo do Estado. Eu estou com quatro requerimentos solicitando 
informações sobre o escândalo dos supersalários pagos aos professores 
da direção do Sinproesemma. Então, hoje, chegou o momento. Quando 
eu fiz aqui a denúncia, há mais de 20 dias, na tribuna da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, alguns deputados se arvoraram 
para defender o Governo do Estado, o Secretário de Educação e o 
Presidente do Sinproesemma. E, a partir de agora, nós vamos poder 
compreender qual é o medo da transparência, por que atacar o Deputado 
Wellington. Por que tentar desqualificar a denúncia? Chegou o momento 
de transparência. Me acusaram, inclusive, de fraudar documento. 
Chegou a hora, Governador Flávio Dino. Chegou a hora, Secretário 
Felipe Camarão. Chegou a hora, presidente do Sinproesemma, de saber 
quem está mentindo. Cumprimento, de forma especial, um dos maiores 
nomes da comunicação do Estado do Maranhão, José Raimundo 
Rodrigues, meu carinho especial. José Raimundo Rodrigues, inclusive 
V.S.ª publicou no seu canal, publicou no seu espaço as informações 
referentes a graves denúncias que trouxemos à tribuna da Assembleia, o 
aparelhamento do sindicato, um sindicato omisso, um sindicato que não 
responde pelos professores, que não defende os professores. Então, 
chegou o momento de esclarecimento. Presidente do sindicato, pare de 
querer atacar o Deputado Wellington, dizendo que o Deputado 
Wellington fraudou documento. Eu estou aqui com o original dos 
documentos, os documentos estão aqui, documento original, uma 
consulta feita no Portal da Transparência dizendo que o presidente do 
sindicato ganha salário de R$14.000,00, dizendo que o vice-presidente 
do sindicato ganha salário acima de R$14.000,00, dizendo que o 
tesoureiro do sindicato ganha um salário de R$34.000,00. Aqui está a 
documentação original, aqui está a denúncia, e aqui estamos agora 
diante do requerimento, requerimento solicitando transparência, 
requerimento solicitando ao Governo do Estado para que possa mandar 
as informações para a Assembleia Legislativa. Primeiro documento, 
Deputado Wellington solicitando ao presidente do sindicato todos os 
ofícios que ele já mandou para o Governo do Estado, porque agora eu 
vou saber se o sindicato defende os professores ou se está babando 
Flávio Dino. Agora vamos saber. Eu quero a cópia de todos os ofícios 
encaminhados pelo sindicato, nos últimos 5 anos, em defesa dos 
professores, bem como as respostas dadas pelo Governo do Estado. Eu 
quero saber todos ofícios que o sindicato mandou para o Governo do 
Estado cobrando o reajuste e eu quero saber a resposta que o Governo 
do Estado mandou. Segundo requerimento, estamos solicitando à 
Secretaria de Transparência e Controle que encaminhe para a Assembleia 
as alterações ocorridos no Portal da Transparência, no dia 09 de março, 
viemos à tribuna da Assembleia, denunciamos o escândalo, uma máfia 
e logo após a nossa denúncia, nós já tínhamos impresso alguns espelhos, 

mas logo após a denúncia, retiraram do Portal da Transparência, de 
forma criminosa, ou colocaram no site da transparência ou retiraram, 
precisamos saber o que aconteceu, quem fez a modificação no Portal da 
Transparência, o horário que fez e quem mandou fazer. Terceiro 
requerimento, estamos solicitando ao Secretário Felipe Camarão, as 
informações dos motivos pelos quais os professores, membros da 
diretoria do Sinproesemma, não aparecem na consulta oficial do 
Ministério da Educação, tem alguma coisa errada. Se eu for consultar 
agora, qualquer professor da rede pública estadual, eu consulto o nome 
e o CPF e eu encontro a carga horária, o salário, onde o professor está 
lotado e todas as informações do professor, na hora em que a gente joga 
os dados, as informações solicitando sobre os diretores do 
Sinproesemma, nenhum deles aparece. Não tem nenhuma informação 
sobre os professores da diretoria do Sinproesemma, no Siape, no 
Sistema Nacional de Informação e queremos saber por que não tem. E 
por último, por último, por último, presidente do Sinproesemma, 
respeite os professores, respeite a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. Respeite! V. Ex.ª vem gravar um vídeo dizendo que está 
entregando o contracheque. O contracheque pode ser qualquer um, por 
isso estamos solicitando, por meio do Requerimento n° 65, que seja 
encaminhado, por meio do governo do Estado, Secretário de Educação 
Felipe Camarão, todas as ordens bancárias referentes a todos os 
pagamentos dos professores, membros da diretoria do Sinproesemma 
de 2021. Contracheque pode ser qualquer um, ordem bancária dos 
pagamentos realizados pelo governo do Estado aos professores na 
diretoria do Sinproesemma de janeiro a dezembro. Zé Raimundo, só 
para V. Ex.ª entender, V. Ex.ª publicou um abraço ao grande jornalista, 
apresentador José Raimundo Rodrigues, conhecido mundialmente, leva 
o nome do estado do Maranhão. José Raimundo Rodrigues, você 
publicou, divulgou, no seu espaço, de forma transparente e independente, 
e é por isso que nós estamos solicitando ao governo do Estado e ao 
Secretário Felipe Camarão que encaminhe as ordens bancárias 
referentes a todos os pagamentos dos professores e membros da 
diretoria do Sinproesemma no ano de 2021, sendo eles aposentados ou 
não, cedidos ou efetivos, contratados, cargos comissionados, todos da 
Secretaria de Educação. Por quê? Não adianta só mandar o contracheque 
para a Assembleia, pois o contracheque pode ser qualquer um. Nós só 
temos um meio correto de saber, que é a ordem bancária. Ordem 
bancária não nega, não mente. Queremos a ordem bancária, de janeiro 
até dezembro de 2021, de todos os professores ligados à diretoria do 
Sinproesemma para saber o que recebeu de salário, décimo terceiro, 
férias, hora extra, todo e qualquer recurso que tenha entrado na conta do 
servidor, feito pagamento pelo governo do Estado, vai constar nessa 
ordem bancária, e é isto que nós queremos: a ordem bancária. Durante 
a nossa denúncia, o Deputado Rafael Leitoa disse que pode ter sido 
duplicada a informação. E se o salário também tiver sido duplicado? 
Meu povo, povo do Maranhão, professor. Pronto, eu quero falar com 
você, professor, professor do Estado do Maranhão. Por que o professor 
e Deputado estadual Wellington do Curso está insistindo nessa pauta e 
nessa denúncia? É porque não tem transparência. Chegou o momento 
de discutir e de ouvir a Mesa da Assembleia Legislativa como vai se 
posicionar, se tem transparência. Se não for aprovado, nós vamos 
solicitar aos deputados e aí, sim, eu quero saber, cadê o Deputado 
Rafael Leitoa, cadê o Deputado Zé Inácio. Aí, sim, eu quero saber cadê 
o Deputado Adelmo Soares. Aí, sim, eu quero saber se os deputados que 
defenderam o presidente do sindicato e que defenderam o secretário de 
Educação do Estado do Maranhão. Chegou a hora de saber quem está 
mentindo. Eu fui acusado de fraudar documento. O documento está 
aqui o original. Senhores deputados, eu tirei mais 20 cópias. O deputado 
que quiser está aqui o documento original. Mas, senhoras e senhores, 
saibam todos, usando as palavras do grande Senador da República, ex-
governador do estado do Piauí, Mão Santa, e ele dizia: “atentai bem, 
atentai bem todos vocês”. Essas denúncias que estou fazendo aqui já 
encaminhei para a Secretaria de Educação, já encaminhei para a 
Secretaria de Transparência, já encaminhei para o TCU, para o CGU, 
Tribunal de Contas do Estado, para o Ministério Público Federal e para 
a Polícia Federal. Vamos saber quem está mentindo, quem fraudou 
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documento, se tem ou não tem máfia na educação. E estes supersalários, 
já que pagaram supersalários somente à direção do Sindicato, por que 
não paga de 15 a 34 mil para cada professor do Estado do Maranhão. 
Por último, é por isso que o sindicato não luta pelos professores. É por 
isso que o sindicato não defende os professores na luta pelo reajuste de 
33,24%. Por quê? Porque, segundo o Portal da Transparência, está 
recebendo supersalários para babá o Governo. Não é para defender o 
professor; é para babá o Governo. Se o sindicato tivesse o mínimo de 
moral, ele pedia para se afastar para que ele pudesse fazer auditoria. 
Estamos solicitando auditoria nos últimos 5 anos no Sinproesemma no 
Estado do Maranhão. Para concluir, Senhor Presidente, os quatro 
requerimentos ora apresentados pelo professor e Deputado Wellington 
do Curso são simplesmente por transparência, para colocar uma luz no 
final do túnel. Se o Presidente do Sinproesemma não deve, não teme. Se 
o Secretário Felipe Camarão não deve, não teme. Se aqui nós tivemos 
quatro deputados para defendê-los, chegou o momento de ter 
transparência, aprovar os requerimentos para que nós saibamos quem 
está mentindo, quem fraudou e se realmente procede a denúncia de 
supersalários, de máfia na Secretaria de Educação de Estado do 
Maranhão. O Governador Flavio Dino está saindo, pouco mais de dois, 
três dias, mas precisamos esclarecer. Ou ele acha que ele sai dia 2, e isso 
vai morrer aqui? O assunto morre aqui não! Em defesa dos professores 
do Maranhão e em defesa da transparência, estamos cobrando as 
informações por meio de requerimento, que é o instrumento que nós 
utilizamos enquanto parlamentares. Na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, Deputado Wellington do Curso em defesa dos 
professores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Wellington, nós vamos apreciar o seu requerimento, 
mas, neste momento, só o Deputado Paulo Neto entrou no plenário. 
Deputado Paulo Neto, vamos apreciar aqui os requerimentos do 
Deputado Wellington. V. Ex.ª pode se deslocar aqui até a Mesa? Como 
vota o deputado Paulo Neto?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO PAULO NETO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO 
NETO - Indeferido o requerimento. Agora nós estamos apreciando 
o Requerimento nº 9. Requerimento nº 63, também de autoria do 
Deputado Wellington do Curso, não vou anunciar novamente porque já 
o fiz, como vota o Deputado Paulo Neto?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO PAULO NETO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido. Requerimento nº 64, como vota o Deputado Paulo Neto?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO PAULO NETO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido. Requerimento nº 65. Como vota o Deputado Paulo Neto?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO PAULO NETO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, professor e deputado 
estadual Wellington do Curso, senhor presidente, mais uma vez, 
mostra a falta de transparência do Governo do Estado do Maranhão, 
são 4 requerimentos com base na denúncia grave que nós fizemos na 
tribuna da Assembleia Legislativa de pagamentos de supersalários, 
altos salários aos professores que estão na diretoria do Sinproesemma 
e hoje a Mesa rejeita os requerimentos, indefere os requerimentos por 
falta de transparência, eu quero solicitar a Vossa Excelência que possa 
colocar na apreciação da pauta da Assembleia Legislativa na próxima 
sessão para que nós possamos ouvir os deputados que na semana 
passada defenderam o Governo do Estado, defenderam o secretário 
Felipe Camarão e defenderam o presidente do Sinproesemma para 
que eles mostrem transparência ou então que mostrem por que estão 
negando informações, estão escondendo informações ou vai ser preciso 

realmente a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigar 
o que fizeram com os recursos do Fundeb no estado do Maranhão no 
pagamento dos professores, que as informações estavam no Portal 
da Transparência, sumiram do Portal da Transparência e agora não 
tem transparência por parte do Governo do Estado, solicitar à Vossa 
Excelência que possa colocar na pauta da próxima sessão para que 
possamos ouvir os demais deputados sobre essa denúncia gravíssima 
e que precisa ser esclarecido pelo governador Flávio Dino, secretário 
Felipe Camarão, e pelo presidente do Sinproesemma.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O recurso, Deputado Wellington, os recursos estarão na Ordem do Dia, 
de amanhã, encerrada a Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Tempo dos Partidos ou Blocos, Unidos pelo Maranhão, 
deputado Duarte Júnior, declina. Bloco Parlamentar Democrático, 
Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Vinícius Louro não se encontra. Deputado Wellington do Curso, por 10 
minutos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Wellington do Curso, por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, é assim que age o governo Flávio 
Dino, com falta de transparência, denúncia gravíssima na Secretaria de 
Educação, denúncia gravíssima envolvendo o sindicato, e não tem 
transparência. Onde estão todos aqueles que se arvoraram para defender 
o governo do Estado, para defender o Secretário de Educação, defender 
o Sinproesemma? Não adianta tentar calar o Deputado Wellington do 
Curso, tentando intimidar em redes sociais ou utilizando o Partido dos 
Trabalhadores para tentar calar o professor e Deputado estadual 
Wellington do Curso. Precisamos de provas, precisamos de documentos, 
e é por isso que estamos aqui, neste momento, as informações que nós 
levantamos e consultamos estavam no Portal da Transparência, 
documentos oficiais do governo do Estado do Maranhão. Se não 
podemos confiar no Portal da Transparência, vamos confiar em quem? 
Na cara dura, na cara de pau de Flávio Dino? Claro que não! O 
governador do Estado mente, mente, mente, que dá bom dia a jumento. 
Esse é o governador do Estado, é o governador que mente, é o 
governador dissimulado. E aí não podemos confiar no Portal da 
Transparência do governo do Estado? As informações estavam lá, a 
informação de que a secretária-geral ganhava o salário de R$ 13 mil. A 
informação que estava lá de que o secretário de Finanças ganhava R$ 34 
mil. Senhoras e senhores, não sou eu que estou dizendo, foi uma 
consulta rápida, no dia 09 de março, no Portal da Transferência do 
Governo do Estado do Maranhão. Ao fazer a consulta e jogar o nome, 
por exemplo, do Secretário de Finanças, que é o tesoureiro, Sr. José dos 
Santos Brussio, nós verificamos que, no mês de janeiro, o Sr. Secretário 
de Finanças, José dos Santos Brussio, recebeu o salário de R$ 35 mil. 
No mês de fevereiro, de R$ 34 mil. No mês de março, de R$ 34 mil. No 
mês de abril, o salário de R$ 34 mil. No mês de maio, salário de R$ 34 
mil. No mês de junho, salário de R$ 52 mil. No mês de julho, Marcelo 
Minard, um salário de R$ 52 mil. Consulta ao Portal da Transparência, 
os documentos originais estão aqui e, hoje, por orientação do governo 
do Estado, por orientação do Secretário de Educação, mandaram calar a 
boca, mandaram parar tudo, não teve transparência, os requerimentos 
apresentados pelo professor e Deputado Wellington do Curso foram 
indeferidos, foram negados. Por que foram negados? Porque tem 
alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, mas a prática utilizada 
pelo secretário de Educação, na quarta-feira que eu fiz a denúncia, após 
me pronunciar no programa Questão de Ordem, apresentado pelo 
jornalista Marcelo Minard, o que ele fez? Naquele momento, veio 
atacar o Deputado Wellington, dizendo que era um deputado 
inexpressivo, com ataques a minha honra e dizendo que eu fraudei 
documento. Estamos esperando a comprovação de qual documento eu 
fraudei. O documento oficial datado de 09 de março, às 11h52, ainda 
estava aqui no Portal da Transparência, o salário, supersalário, mega 
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salário de 34 mil reais. Deputado Wellington, V.Exa. é contra o 
pagamento de um supersalário, de alto salário a um professor? Claro 
que não. Flávio Dino pague alto salários, supersalários a todos os 
professores. Faça isso. Pague supersalários a todos os professores. 
Professores do Maranhão, é por isso que o sindicato está calado. É por 
isso que o sindicato está omisso. É por isso que o sindicato não tem o 
que falar, porque o sindicato, de acordo com o Portal da Transparência, 
os seus diretores estão recebendo supersalários do Governo do Estado. 
Nós mostramos de acordo com o Portal da Transparência e mostramos 
que, após a nossa denúncia, os dados foram alterados. E se os dados 
foram alterados, alguém alterou. Quem mandou alterar? É crime colocar 
informações falsas no Portal da Transparência. E hoje, na tribuna da 
Assembleia Legislativa, nós tivemos a oportunidade de saber quem está 
mentindo. Por que fugiram? Por que fugiram? Por que não estão aqui 
para defender o Governador Flávio Dino? Por que não estão aqui para 
defender o Secretário Felipe Camarão? Por que fugiram? Por que não 
estão aqui para defender o Governador Flávio Dino? Por que não estão 
aqui para defender o Secretário Felipe Camarão? Por que não estão aqui 
para defender o presidente do Sinproesemma? Tem alguma coisa errada. 
Tem alguma coisa errada se no Portal da Transparência disse que o 
presidente do Sinproesemma recebeu um salário de quatorze mil 
durante todo o ano de 2021, que o tesoureiro recebeu um salário de 
trinta e quatro mil reais durante todo o ano de 2021 e alteraram o portal. 
E ninguém tem justificativa? Hoje eu perguntei para alguns deputados, 
cadê o documento? Estão pensando que eu vou desistir? Hoje nós 
passamos por esses documentos e foram indeferidos quatro de uma vez. 
A partir de amanhã, eu vou discutir um por dia. Coloco num dia, discuto 
na próxima semana. Discuto no dia, na próxima semana. Estão achando 
que o assunto vai morrer? Não. O assunto precisa ser esclarecido. E é 
por isso que estamos aqui. E é uma denúncia gravíssima. É por isso que 
o sindicato dos professores não defende os professores: é porque a 
diretoria do sindicato, de acordo com o Portal da Transparência, está 
numa máfia. Máfia dos supersalários da direção do Sinproesemma. Não 
adianta atacar o Deputado Wellington nas redes sociais. Não adianta 
atacar. Já tenho agendada uma entrevista no programa Questão de 
Ordem. Por motivos técnicos, na semana passada, ele foi cancelado, 
mas na próxima semana, na próxima quarta-feira, temos entrevistas e já 
levamos para que todos vocês compreendam, saibam, já levamos ao 
conhecimento da própria Secretaria de Transparência e Controle. 
Solicitei informações ao secretário de Educação, mas também não 
posso ficar parado aguardando a boa vontade que eles mandem essas 
documentações. Então já anunciamos ao Tribunal de Contas, à CGU, ao 
TCU, ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, 
Polícia Federal. Ontem, eu estive na Polícia Federal. Então, senhoras e 
senhores, essa denúncia gravíssima dos supersalários e de máfia 
envolvendo a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão e o 
Sinproesemma precisa ser esclarecido, Flávio Dino, precisa ser 
esclarecido, Felipe Camarão, precisa ser esclarecido, Oliveira, 
presidente do Sinproesemma. E eu não quero contracheque, 
contracheque pode ser qualquer um. Eu quero a cópia da ordem bancária 
ou de todas as ordens bancárias com pagamento efetuado durante o ano 
de 2021. Apresentamos também um requerimento solicitando ao 
secretário Felipe Camarão, mesmo que ele deixe o cargo, ele vai ser 
convocado na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos 
porque que não concederam reajuste de 33,24%, por que não tem 
transparência dos recursos do Fundeb e por que ele anda espalhando 
que os professores do Estado do Maranhão recebem o maior piso do 
Brasil, que o piso é de R$ 6.800,00. Para finalizar, professor do Estado 
do Maranhão, olhe o seu contracheque agora, você professor e 
aposentado que está em casa, olhe o seu contracheque agora, se o seu 
contracheque não tem o piso salarial de R$ 3.800,00 reais para 40 horas, 
e o piso salarial de R$ 1.900,00 reais para 20 horas, tem alguma coisa 
errada, você foi enganado, mentiram para você, vamos lutar pelo 
reajuste do piso salarial, é lei, é obrigação, e o Governo do Estado e os 
prefeitos têm que conceder o reajuste de 33, 24%... Finalizando, 
professor do Estado do Maranhão, se você pegar o seu contracheque, 
agora no final do mês, e o piso salarial não for de R$ 3.800,00 para 40 

horas, e o piso salarial não for R$ 1.900,00 para 20 horas, você está 
sendo enganado, lesado, prejudicado, vamos procurar o sindicato, para 
que ele possa lutar pelo reajuste de 33,24%, se o sindicato não lutar 
pelos 33.24 %, nós precisamos destituir o sindicato, o sindicato precisa 
afastar a diretoria do sindicato que não representa os professores. 
Professores do Maranhão, verifiquem o seu contracheque, a partir de 
agora, nós temos uma luta, muito mais firme, em defesa do reajuste de 
33,24%, professores do Maranhão não serão lesados, não serão 
prejudicados. Professores do Maranhão, terão reajuste de 33,24% por 
bem ou por mal.

V – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a 
tratar, encerro a presente Sessão.

Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e nove de março de dois 
mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 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, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellin-
gton do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Doutora Thaíza Horte-
gal e Paulo Neto. 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. Não havendo ora-
dores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta 
a Ordem do Dia, anunciando a em primeiro e segundo turnos, regime 
de urgência, o Projeto de Lei Complementar nº 15/2021, de autoria do 
Poder judiciário, encaminhado pela Mensagem  nº 012/2021, que altera 
a redação do Art. 42-A da Lei Complementar nº 014, de 17 de dezembro 
de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do 
Maranhão) e o Projeto de Lei complementar nº 003/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 20 de 30 de junho 
de 1994, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral de 
Estado, define suas atribuições e reorganiza a carreira de Procurador do 
Estado. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJC), estes Projetos de Lei Complementares foram apro-
vados e encaminhados à sanção governamental. Ainda em primeiro e 
segundo turnos – regime de urgência o Plenário aprovou: Projeto de Lei 
nº 545/2021, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 109/2021), 
que altera a Lei nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre 
normas gerais da prestação de serviço de movimentação de gás canali-
zado para consumidor livre, auto produtor e auto importador no Estado 
do Maranhão, e altera a Lei nº 10.225, de 15 de abril de 2015, que 
dispõe sobre as atribuições da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
– MOB, com parecer favorável da CCJC. Este projeto foi encaminha-
do à votação pelos Deputados Duarte Júnior e Wellington do Curso, 
sendo aprovado e também encaminhado à sanção governamental. Em 
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foram aprovados: Pro-
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jeto de Lei nº 115/2022, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 
018/2022), que autoriza o Poder Executivo a consignar no orçamento 
geral do Estado, recursos para as Academias de Letras situadas no Es-
tado do Maranhão e para a Academia Maranhense de Ciências. Com 
pareceres favoráveis das Competentes Comissões, este projeto foi apro-
vado em primeiro e segundo turnos e em redação final, devido ao aco-
lhimento de emendas e encaminhado à sanção governamental. Ainda 
em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foram aprovados 
e encaminhados à sanção governamental: Projeto de Lei nº 071/2022, 
de autoria da Defensoria Pública, que altera o Art. 4º de Lei nº 9.503, 
de 21 de novembro de 2011; Projeto de Lei nº 148/2022, de autoria do 
Tribunal de Contas do Estado (Mensagem nº 02/2022),  dispõe sobre o 
reajuste da remuneração dos cargos efetivos da carreira de especialista 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de que trata o art. 37, 
x, da Constituição federal; Projeto de Lei nº 149/2022, também de au-
toria do Tribunal de Contas do Estado (Mensagem nº 03/2022),  que 
altera o Anexo II da Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, que trata 
da organização administrativa do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão e Projeto de Lei nº 394/2021, de autoria do Deputado Duarte 
Júnior, que proíbe, no âmbito do Estado do Maranhão, que planos e 
seguros privados de assistência à saúde exijam consentimento do com-
panheiro para a inserção de dispositivo intrauterino (DIU) ou sistema 
intrauterino (SIU) em mulheres casadas, em união estável ou qualquer 
forma de relacionamento afetivo. Todos com pareceres favoráveis das 
competentes comissões. O Projeto de Lei nº 072/2022, de autoria do 
Poder Executivo com parecer favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania foi transferido, devido a pedido de vistas por 24 
horas. Na sequência, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário 
o recurso do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa, 
que indeferiu o Requerimento nº 16/2022, de sua autoria, ao Ministé-
rio Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, para que os 
referidos órgãos realizem auditoria /tomada de contas sobre o repasse 
dos recursos do FUNDEB pelos munícipios maranhenses e pelo Go-
verno do Estado, esclarecendo os valores, os critérios usados para o 
rateio desses recursos para o magistério, a modalidade de repasse, os 
descontos realizados na fonte, o cronograma de execução dos paga-
mentos, além da lista de servidores contemplados, por município e do 
governo estadual. O Plenário manteve a decisão da Mesa, contra o voto 
do Deputado Wellington do Curso. O Requerimento nº 068/2022, de 
autoria do Deputado Antônio Pereira, solicitando que seja discutido e 
votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a reali-
zar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Complementar nº 
004/2022, de autoria do Poder Judiciário foi aprovado. A Mesa Diretora 
constituiu uma Comissão Especial, composta pelos Deputados Rafael 
Leitoa, Edivaldo Holanda, Mical Damasceno, Neto Evangelista, An-
tônio Pereira, Socorro Waquim e Ciro Neto para emitir Parecer acerca 
dos Projetos de Lei 071, 115, 148 e 149/2022.  Sujeitos à deliberação da 
Mesa, foram deferidos: Requerimento nº 42/2022, de autoria do Depu-
tado Edson Araújo, solicitando que seja encaminhado ofício ao Secre-
tário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, Senhor Leonardo 
do Nascimento Diniz, solicitando providências, no sentido de prestar 
informações a esta Casa legislativa, sobre o andamento das investiga-
ções acerca do homicídio do policial militar, Senhor Antônio Carlos 
Marques Santos, ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2022, vítima de 
assalto no coletivo na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nas proxi-
midades do bairro do Vinhais; Requerimento nº 67/2022, de autoria do 
Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja justificada sua ausência 
na Sessão Plenária realizada no dia 16 de março, em virtude de estar 
representando este Poder em um evento externo. No primeiro horário 
do Grande Expediente, ouviu-se a Deputada Socorro Waquim. No tem-
po destinado aos Partidos ou Blocos, o Deputado Wellington do Curso 
pronunciou-se pelo Bloco Parlamentar Democrático. O Deputado Rildo 
Amaral falou pela liderança do Bloco Parlamentar Solidariedade Pro-
gressista e o Deputado Ciro Neto falou pela  Liderança deste Bloco. 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, 30 
de março de 2022.  

Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Edivaldo Holanda
Segundo Secretário, em exercício

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 372, DE 09 DE DEZEMBRO 
DE 2021)

LEI Nº 11.659 DE 30 DE MARÇO DE 2022

Altera a Lei nº 11.416, de 03 de 
março de 2021, que institui, no âmbito do 
Programa Nosso Centro, o  benefício Alu-
guel no Centro.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 372, de 09 de dezembro de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º O §2º, do art. 5º, da Lei nº 11.416, de 03 de março de 
2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...)
(...)
§2º Para credenciar seus respectivos imóveis, os proprietários 

deverão comprovar regularidade cadastral do bem, bem como a sua 
situação de imóvel desocupado”. (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-

mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 30 de março de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 374, DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 2021)

LEI Nº 11.660 DE 30 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a extinção e criação 
de cargos e sobre a transformação de 
unidades na estrutura da Polícia Mili-
tar do Estado do Maranhão, e dá outras                      
providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 374, de 22 de dezembro de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
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OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam extintos, na estrutura da Polícia Militar do Estado 
do Maranhão, 30 (trinta) cargos de 1º Tenente QOPM.

Art. 2º Ficam criados, na estrutura da Polícia Militar do Estado 
do Maranhão, 12 (doze) cargos do Posto de Tenente Coronel QOPM e 
09 (nove) funções de Major QOPM, em compensação à extinção de que 
trata o art. 1º desta Lei.

§ 1º Os cargos de Tenentes Coronéis QOPM, criados na forma do 
caput deste artigo, serão para o exercício das funções de:

I - Chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Metro-
politano da Ilha de São Luís (CPM);

II - Chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento de Área 
Metropolitana Oeste (CPA/M-Oeste);

III - Chefe do Estado-Maior do Comando de Segurança Comu-
nitária (CSC);

IV - Chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Espe-
cializado (CPE);

V - Subdiretor da Diretoria de Finanças;
VI - Subdiretor da Diretoria de Pessoal;
VII - Diretor do Presídio da PMMA;
VIII - Subcomandante do CFAP;
IX - Comandantes do 40º BPM, 41º BPM, 42º BPM e 43º BPM.

§ 2º As funções de Majores QOPM Chefes das Diretorias de 
Pessoal 2 e 4, do Serviço de Disciplina e do Serviço de Correição 
da Corregedoria Adjunta PM ficam transformadas em auxiliares das 
respectivas seções.

§ 3º As funções de Majores QOPM oriundas da criação a que se 
refere o caput serão para o exercício da função de Major QOPM Chefe 
da 4ª Seção do 40º BPM, 41º BPM, 42º BPM, 43º BPM e Chefes das 
Seções Administrativas e Operacionais dos Comandos de Policiamento 
Metropolitano da Ilha de São Luís (CPM) e de Policiamento de Área 
Metropolitana Oeste (CPA/M-Oeste).

Art. 3º Ficam transformadas, na estrutura da Polícia Militar do 
Estado do Maranhão, as seguintes Organizações Policiais Militares 
(OPM):

I - em 40º Batalhão de Polícia Militar (40º BPM), com sede no 
bairro da Vila Luizão em São Luís/MA, a 1ª Companhia de Polícia Mi-
litar Independente (1ª CI);

II - em 41º Batalhão de Polícia Militar (41º BPM), com sede no 
município de Mirinzal/MA, a 2ª Companhia de Polícia Militar Indepen-
dente (2ª CI);

III - em 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM), com sede 
no bairro do Coroadinho em São Luís/MA, a 3ª Companhia de Polícia 
Militar Independente (3ª CI);

IV - em 43º Batalhão de Polícia Militar (43º BPM), com sede no 
bairro da Cidade Olímpica em São Luís/MA, a 4ª Companhia de Polícia 
Militar Independente (4ª CI);

§ 1º As funções de Major QOPM Comandante da 1ª CI, 2ª CI, 3ª 
CI, 4ª CI e CPGd Ind passam a ser de Subcomandantes das respectivas 
Unidades Policiais Militares transformadas.

§ 2º As funções de Capitão QOPM Subcomandante da 1ª CI, 2ª 
CI e 3ª CI passam a ser chefes das 1ª Seções das respectivas Unidades 
Policiais Militares transformadas.

§ 3º As funções de 2º Tenente QOPM Comandantes dos 1º 
e 2º Pelotões da 1ª e 3ª CI passam a ser de Comandantes da 1ª e 2ª 
Companhias do 40º BPM e 42º BPM, respectivamente.

§ 4º Os demais cargos e funções existentes no Quadro de 
Organização - QO das Unidades transformadas serão incorporados ao 
QO das novas Unidades.

Art. 4º O Comandante-Geral da Polícia Militar adotará as medi-
das necessárias à efetiva implantação das OPM transformadas por esta 

Lei.
Art. 5º Não haverá qualquer aumento de despesas com pessoal, 

em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 173, de 
27 de maio de 2020.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos transformados na es-
trutura disposta, farão jus a Retribuição de Chefia e Comando, com atri-
buições fixadas pelo Comandante Geral da PMMA.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 30 de março de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

COMISSÃO NOMEADA PELA MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
PARA APRECIAÇÃO DA PRESENTE PROPOSIÇÃO DE LEI 
COMPLEMENTAR

P A R E C E R Nº 047/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar Estadual 

nº 004/2022, de autoria do Poder Judiciário, que Altera a Lei Comple-
mentar nº 14, de 17 de dezembro de 1991, Código de Divisão e Organi-
zação Judiciárias do Maranhão, para criação de sete novos cargos de 
Desembargador e dá outras providências.

Analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a legalidade, 
a regimentalidade, a juridicidade e a adequada técnica legislativa da 
presente proposição, nos âmbitos formal e material. Referida análise 
far-se-á na ordem acima e, encontrando-se algum vício insanável, o mé-
rito da matéria não poderá ser examinado, por mais relevante que seja.

Esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de Lei 
Complementar, que o Tribunal de Justiça do Maranhão realizou estudo 
acerca da distribuição dos processos no âmbito do 2º grau, no período 
compreendido entre 2017 até o dia 31 de dezembro de 2021. A análise 
considerou, ainda, aspectos como: porte do Tribunal, densidade popu-
lacional e distribuição processual.

O relatório concluiu que Tribunal de Justiça do Maranhão, em 
relação à quantidade de magistrados de 2º grau, é o segundo menor, 
entre as Cortes de médio porte, e que, no Estado do Maranhão existe 
desproporção em relação à densidade populacional e o número de De-
sembargadores.

Restando evidente, portanto, que a estrutura do Tribunal de Jus-
tiça do Maranhão, em números de Desembargadores, é bem inferior à 
de outros Tribunais similares, o que sinaliza necessidade de ampliação 
dos cargos de magistrados de 2º grau, conforme se pretende por meio 
deste Projeto de Lei Complementar.

Esclarece ainda a Mensagem, que os dados apresentados apon-
tam para necessidade de enfrentamento prévio, célere e planejado da 
demanda processual para a melhoria da prestação jurisdicional, com 
a consequente ampliação dos cargos no 2º grau neste Tribunal de Jus-
tiça.

A criação dos referidos cargos contribuirá, ainda, para que o 
Tribunal de Justiça do Maranhão tenha como objeto de atuação sistê-
mica 2 (dois) macrodesafios do Conselho Nacional de Justiça: Agilida-
de e produtividade na prestação jurisdicional e o Aperfeiçoamento da 
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Gestão da Justiça Criminal, além de efetivar o mandamento constitu-
cional da tramitação processual em prazo razoável.

No que tange às Leis Complementares, o art. 42, da Constituição 
do Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciati-
va: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”.

Por seu turno, a Constituição do Estado do Maranhão, em seu ar-
tigo 72, define a competência privativa do Poder Judiciário para definir 
sua organização administrativa.

“Art. 72 – Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça 
disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados os se-
guintes princípios. (...)

Ademais, os Estados organizarão sua justiça, observados os prin-
cípios estabelecidos nesta Constituição, sendo Lei de Organização Judi-
ciária de inciativa do Tribunal de Justiça (art. 125, § 1º, da Constituição 
Federal). 

Nessa quadra, o presente Projeto de Lei Complementar é de 
iniciativa do Poder Judiciário, não havendo objeções no tocante à 
deflagração da proposição.

Quanto à matéria em estudo, enquadra-se nas de inciativa reser-
vada, pode o Judiciário utilizar de sua discricionariedade para dispor 
como bem entende de sua organização, desde que não atente contra 
normas e princípios do sistema jurídico nacional, desta feita, tal projeto 
também não apresenta obstáculo quanto ao seu conteúdo.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao Projeto 
de Lei Complementar, seja do ponto de vista das normas constitucionais 
ou infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com 
o ordenamento jurídico pátrio.

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei de Complementar nº 
004/2022, por não possuir nenhum vício formal nem material de in-
constitucionalidade.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, reú-

nem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; Comissão Especial, para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das Comissões, aqui reunidos, votam pela aprova-
ção do Projeto de Lei Complementar nº 004/2022, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 30 de março de 2022. 

                                                                                                                                        
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                                                                       
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                           ____________
Deputado Wendell Lages                                        ____________
Deputado Zé Inácio                                                ____________
Deputado Adriano                                                  ____________
Deputado Antônio Pereira                                      ____________
Deputado Fábio Braga                                            ____________
Deputado Edivaldo Holanda                                  ____________
Deputado Neto Evangelista                                    ____________
Deputada Professora Socorro Waquim                 

                                                                                   
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 

DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZA-
DA AOS 29 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2022, ÀS 
08:30H00MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO 
FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE
MÁRCIO HONAISER 
WENDELL LAGES
ANTÔNIO PEREIRA
ZÉ INÁCIO                                                   
                                               
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 013/2022 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 372/2021, que Altera a Lei nº 11.416, de 03 de março de 2021, que 
Institui, no âmbito do Programa Nosso Centro, o Benefício Aluguel no 
Centro.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 014/2022 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 374/2021, que Dispõe sobre a extinção e criação de cargos e sobre 
a transformação de Unidades na Estrutura da Polícia Militar do Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
 
PARECER Nº 016/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIO Nº 554/2021, que Altera a Lei Estadual nº 10.581, de 
19 de abril de 2017, que Dispõe sobre a criação, composição e o Fun-
cionamento do Conselho Estadual de Economia Solidária do Maranhão 
- CEESOL e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 018/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 548/2021, que Dispõe sobre o Programa de Criação 
da Patrulha “Maria da Penha”, em todo o Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

AUTORIA: DEPUTADA VALÉRIA MACEDO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 021/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 550/2021, que Institui o Reconhecimento do caráter 
educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais 
e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos 
estabelecimentos de educação que especifica no Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ARISTON RIBEIRO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 022/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 441/2021, que Institui a Política Estadual de Cons-
cientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, a 
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ser implementada no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 025/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 101/2021, que dispõe sobre a criação do Programa 
“Avança Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 031/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 533/2021, que Considera de Utilidade Pública a 
Associação de União dos Moradores Rurais do Povoado Sororoca, com 
sede e foro no Município de Presidente Vargas, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INÁCIO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº033/2022– Emitido à MONÇÃO Nº 097/2021, 
manifestamos à sua mãe, a Senhora Antônia Adelaide de Oliveira Perei-
ra, que comemorou mais uma primavera no dia 12 de dezembro.

AUTORIA: DEPUTADO VINICIUS LOURO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 034/2022– Emitido à MONÇÃO Nº 098/2021, 
manifestamos congratulações à Doutora Cláudia Maria da Costa Gon-
çalves, por se tornar a primeira mulher Professora Titular do Curso de 
Direito da Universidade Federal do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator

PARECER Nº 035/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 561/2021, que Declara de Utilidade Pública a Asso-
ciação dos Pescadores da Barragem do Rio Flores, com sede e foro no 
Município de Joselândia, Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 036/2022– Emitido à MONÇÃO Nº 099/2021, 
manifestamos extensa admiração ao Excelentíssimo Dr. André Men-
donça, pela posse como Ministro do Supremo Tribunal Federal.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 037/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 006/2022, que Declara de Utilidade Pública a As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bom Jesus das Selvas, 
com sede e foro no Município de Bom Jesus das Selvas, Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 038/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 559/2021, que Declara de Utilidade Pública o Ins-
tituto Eco Boa Hora, com sede e foro no Município de Urbano Santos, 
Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

  PARECER Nº 039/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 015/2021, que Altera a redação do Art. 42-A, da Lei 
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão 
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 040/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA (PARECER EM REDAÇÃO FINAL ) Nº 252/2020, 
que Dispõe sobre a Criação de Plataforma VLibras em Portal de 
Instituições do Poder Público Estadual e Empresas Privadas, no âmbito 
do Estado do Maranhão, para tradução de conteúdos digitais em Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADA DETINHA
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 041/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 115/2022, que Autoriza o Poder Executivo a consignar 
no Orçamento Geral do Estado recursos para as Academias de Letras 
situadas no Estado do Maranhão e para a Academia Maranhense de 
Ciências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 043/2022 – Emitido ao PROJETO DE 
LEI ORDINÁRIA Nº 148/2022, que “Dispõe sobre o reajuste da 
remuneração dos cargos efetivos da carreira de especialista do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão, de que trata o art. 37, X, da 
Constituição Federal.

AUTORIA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO 

RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 044/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 149/2022, que “Altera o Anexo II da Lei nº 9.936, 
de 22 de outubro de 2013, que trata da Organização Administrativa do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão”.

AUTORIA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO 

RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 045/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 071/2022, que “Altera o art. 4º, da Lei nº 9.503, de 
21 de novembro de 2011”.
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AUTORIA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO 

MARANHÃO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 046/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 003/2022, que Dispõe sobre a Lei Orgânica 
da Procuradoria Geral do Estado, define as suas atribuições e reorganiza 
a Carreira de Procurador Geral do Estado.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 30 de março de 2022.

CÉLIA PIMENTAL
Secretária de Comissão

CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO.  PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 2892/2021-ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO (CONVENENTE) e 
FACULDADE ADELMAR ROSADO (CONVENIADA), com a inter-
veniência da FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA – FUNDELTA, 
firmam entre si o presente Convênio. OBJETO: Promover meios aca-
dêmicos para a qualificação profissional dos servidores da convenente, 
bem como também aos membros da sociedade civil, na condição de 
graduados ou graduandos por Instituições de Ensino Superior devida-
mente reconhecidas pelo Ministério da Educação, em conformidade 
com o projeto de curso pedagógico e plano de trabalho.  VIGÊNCIA: 
24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura. DATA 
DA ASSINATURA: 14/02/2022. ASSINATURAS: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO (CONVENENTE) 
– Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão; FACULDADE ADELMAR ROSA-
DO (CONVENIADA) - CNPJ nº 06.871.427/0001-41 e FUNDAÇÃO 
DELTA DO PARNAÍBA – FUNDELTA (INTERVENIENTE) – CNPJ 
nº 41.284.639/0001-23. São Luís (MA), 30 de março de 2021.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022-CPL/AL PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 1007/2021-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio do Pregoeiro, Lincoln Christian Noleto Costa, com 
fulcro no Pregão Eletrônico n° 011/2022- CPL/ALEMA, com objeto de 
“Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamen-
tos específicos que serão utilizados nas Sessões Plenárias e Reuniões 
das Comissões permanentes por videoconferência, com o fornecimento 
de licenças do uso de Software Zoom Profissional, para o atendimento 
das necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – 
ALEMA” torna público para conhecimento dos interessados que adiará 
a sessão de licitação respectiva, anteriormente marcada para às 14:30 
horas do dia 07 de abril de 2021, em virtude de conveniência adminis-
trativa. A nova data da realização será no dia 13 de abril às 14:30h, pelo 
sitio www.comprasnet.gov.br. São Luís, 29 de março de 2022. Lincoln 
Christian Noleto Costa. Pregoeiro.



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


