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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no cinco de maio de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezen-

de.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

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

Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, 
Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro 
Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fá-
bio Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, 
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Detinha, Dou-
tora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Glalbert 
Cutrim, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Vinícius Louro e Wendell 
Lages.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Senhor Segundo Secretário em exercício, Deputado Roberto Costa, 
para leitura da Ata.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ROBERTO COSTA (lê Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ata Lida e considerada aprovada. 

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 039 /2021                                          
São Luís, 04 de maio de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por pade-
cer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 117/2021, que 
dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico-pericial que atesta o 
Transtorno do Espectro-Autista (TEA), para os fins que especifica, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
117/2021, que dispõe sobre o prazo de va-
lidade de laudo médico-pericial que atesta 
o Transtorno do Espectro-Autista (TEA), 
para os fins que especifica, no âmbito do 
Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
117/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas, objetiva fixar a validade inde-
terminada para os laudos médicos/médico-periciais de diagnóstico do 
Transtorno do Espectro-Autista (TEA), com vistas a obtenção de bene-
fícios previstos na legislação estadual que tenham como público-alvo as 
pessoas com deficiência.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção 
ao § 1º do art. 4º do Projeto de Lei nº 117/2021, abaixo transcrito, pelas 
razões a seguir delineadas:

Art. 4º  Os entes públicos e privados que prestem serviços ou 
concedam benefícios às pessoas com TEA poderão requerer a reava-
liação médica e/ou pericial, para expedição de laudos atualizados, com 
periodicidade mínima de 03 (três) anos, fundamentada na necessidade 
de revisão de protocolos de atendimento e acompanhamento, em face 
da evolução ou agravamento da deficiência preexistente.

§ 1º Os custos de honorários médicos e/ou periciais com a 
reavaliação, prevista no caput deste artigo, bem como os demais 
procedimentos necessários ao encaminhamento ao profissional mé-
dico habilitado, serão de responsabilidade do ente requisitante.

§ 2º Fica vedada a suspensão ou alteração dos protocolos de 
atendimento dos serviços públicos e privados, em favor das pessoas 
com TEA, até a expedição de novo laudo médico ou médico-pericial, 
quando requisitada nos termos do caput deste artigo.

§ 3º  Atendidos os requisitos do caput e do § 1º deste artigo, é 
obrigatória a submissão das pessoas com TEA à reavaliação médica e/
ou médica-pericial, sob pena de suspensão ou interrupção das prestações 
de serviços ou concessão de benefícios previstos em lei, obrigação essa 
que poderá ser afastada excepcionalmente, em caso de justificativa 
fundamentada da pessoa com deficiência ou de seu responsável legal, a 
ser avaliada pelo ente requisitante.

[grifo nosso]
Como se vê, a proposta legislativa, ao tempo que fixa a valida-

de indeterminada dos laudos médicos/médico-periciais que tenham por 
objeto o diagnóstico do Transtorno do Espectro-Autista, abre a possibi-
lidade de os entes públicos e privados (que prestem serviços ou conce-
dam benefícios às pessoas com TEA) requererem reavaliação médica e/
ou pericial para expedição de laudos atualizados.

A referida reavaliação deve ter periodicidade mínima de 03 (três) 
anos e como fundamento a necessidade de revisão de protocolos de 
atendimento e acompanhamento, em face da evolução ou agravamento 
da deficiência preexistente.

O § 1º do art. 4º, contudo, prevê que, em caso de pedido de rea-
valiação, os custos de honorários médicos e/ou periciais, bem como 
os demais procedimentos necessários ao encaminhamento ao pro-
fissional médico habilitado, serão de responsabilidade do ente requi-
sitante.

A proposta legislativa não estabelece o que seria considerado 
“demais procedimentos necessários ao encaminhamento ao profissio-
nal médico habilitado”, o que compromete a aplicabilidade da norma 
em caso de sanção, além de contribuir para a insegurança jurídica, 
subprincípio do Estado de Direito.

Dentre os princípios materiais concretizadores do princípio geral 
de segurança, destaca-se o Princípio da Precisão ou Determinabili-
dade das Leis, o qual exige a clareza das normas legais e densidade 
suficiente na regulamentação legal. Assim, para atender ao princípio da 
segurança jurídica, uma norma deve versar sobre matéria determinada 
(densa), de forma coerente, específica e sem impor exigências exces-
sivas.

Por todo o exposto, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao 
§ 1º art. 4º da proposta legislativa em apreço haja vista o vício de 
inconstitucionalidade formal.
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Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 117/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 040 /2021     
São Luís, 04 de maio de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por vício 
de inconstitucionalidade material, o Projeto de Lei nº 099/2021, que 
institui, em todo território maranhense, o selo “PET Friendly” como 
forma de certificação oficial aos estabelecimentos privados ou públicos 
que promovam o bem-estar animal.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 
099/2021, que institui, em todo território 
Maranhense, o selo “PET Friendly” como 
forma de certificação oficial aos estabele-
cimentos privados ou públicos que pro-
movam o bem-estar animal.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
099/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa objetiva criar o Selo “PET Friendly” que 
terá por objetivo certificar, oficialmente, lojas, bares e restaurantes lo-
calizados no Estado do Maranhão que autorizem a entrada, circulação e 
permanência de animais de estimação acompanhado dos donos.

Não obstante a relevância da matéria, há de ser negada sanção ao 
art. 2º do Projeto de Lei nº 099/2021, abaixo transcrito, pelas razões a 
seguir delineadas.

Art. 2º A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Maranhão - FECOMÉRCIO - MA, fica responsável pelo 
planejamento e execução das ações que serão desenvolvidas para o ca-
dastramento dos comerciantes e lojistas interessados.

O referido dispositivo atribui à Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do Maranhão - FECOMÉRCIO/MA, a 
competência pelo planejamento e execução das ações que serão desen-
volvidas para o cadastramento dos comerciantes e lojistas interessados 

em aderir ao selo “PET Friendly”.
Ocorre, entretanto, que a FECOMÉRCIO/MA possui natureza 

jurídica de entidade sindical, exercendo atividades relacionadas a or-
ganizações associativas patronais e empresariais. A referida entidade 
é constituída por 19 (dezenove) sindicatos patronais filiados no Estado 
do Maranhão. 

O art. 8º da Constituição Federal consagra significativo avanço 
na liberdade sindical no tocante à relação mantida entre as entidades e 
o Estado, reconhecendo a importância da participação de tais organi-
zações de viés representativo, tanto dos trabalhadores quanto dos em-
pregadores, no processo de redemocratização do país, no período pós 
ditadura militar.

Atribui-se aos sindicatos a competência para a defesa de direitos 
e interesses coletivos ou individuais da categoria representada, inclusi-
ve em questões judiciais ou administrativas. A constituição e a filiação 
a tais organizações são um direito dos trabalhadores e empregadores, os 
quais devem, paralelamente, observar os respectivos estatutos.

Deste modo, o art. 2º do Projeto de Lei nº 099/2021, ao obrigar 
a FECOMÉRCIO/MA a planejar e executar as ações necessárias para 
o cadastramento dos comerciantes e lojistas interessados em aderir ao 
Selo “Pet Friendly”, viola o preceito proibitivo constante no art. 8º 
da Constituição Federal, que estabelece a impossibilidade de lei in-
terferir e intervir na organização sindical. 

Acerca do tema, válido colacionar o seguinte julgado do Supre-
mo do Tribunal Federal por meio do qual resta sedimentado que, em 
relação à organização sindical, caberia ao Estado o exercício de mera 
fiscalização. Vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIO-
NAL. TRABALHISTA. ART. 8º, I E II DA CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09 DA SECRETARIA NA-
CIONAL DO TRABALHO/MT. IMPUGNAÇÃO DOS REGISTROS 
SINDICAIS AUTORIZADOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA INDEFERIDA. 1. A norma 
constitucional inserta no art. 8º, inciso II da Constituição Federal veda 
a sobreposição, na mesma base territorial, de mais de um organismo 
representativo da categoria, e ao órgão ministerial encarregado dos re-
gistros dos sindicatos, a que se refere o inciso I do mencionado artigo, 
compete zelar pelo cumprimento do dispositivo da Lei Fundamental. 
2. Registro sindical efetivado sob a égide da IN nº 05/90. Aplicação da 
IN nº 09/90: fiscalização dos registros autorizados. Vulneração a direito 
adquirido. Inexistência. O ato de fiscalização estatal se restringe à 
observância da norma constitucional no que diz respeito à vedação 
da sobreposição, na mesma base territorial, de organização sindical 
do mesmo grau. 2.1. Interferência estatal na liberdade de organiza-
ção sindical. Inexistência. O Poder Público, tendo em vista o precei-
to constitucional proibitivo, exerce mera fiscalização,. 3. Faculdade 
deferida aos “terceiros interessados” pela Instrução Normativa nº 09/90 
para impugnar os registros sindicais anteriormente autorizados. Ofensa 
a direito líquido e certo da entidade. Alegação improcedente. A impug-
nação dos registros por “terceiros interessados” tem como único objeti-
vo a observância da norma fundamental, que veda a existência, na mes-
ma base territorial, de mais de uma entidade sindical do mesmo grau. 
Se a concessão do registro se deu sem atenção à vedação constitucional, 
não há que se falar em direito líquido e certo à sua manutenção, ou em 
existência de direito adquirido, pois cabe à Administração Pública anu-
lar seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. 4. Man-
dado de segurança. Ausência dos pressupostos necessários à concessão 
do writ, visto que a autoridade apontada como coatora não cassou o 
registro anteriormente deferido, limitando-se a facultar aos “terceiros 
interessados”, em prazo certo, a sua impugnação. Recurso extraordiná-
rio conhecido e provido para cassar a segurança.

(STF, RE 157940, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda 
Turma, julgado em 03/11/1997, DJ 27-03-1998 PP-00017  EMENT 
VOL-01904-02 PP-00430)

Assim, pelas razões delineadas supra e considerando que o legis-
lador infraconstitucional não pode interferir na construção do Consti-
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tuinte, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao art. 2º do Projeto 
de Lei nº 099/2021 haja vista o vício de inconstitucionalidade material.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao princípio da superioridade normativa 
da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania do texto consti-
tucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na obrigatorieda-
de de adequação de todas as demais leis e atos normativos a ela. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 099/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 041 /2021    
São Luís, 04 de maio de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por pa-
decer de vício de inconstitucionalidade formal e material, o Projeto de 
Lei nº 221/2019, que dispõe sobre o estabelecimento de Perímetro de 
Proteção Escolar no entorno das unidades escolares da rede estadual de 
ensino no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
221/2019, que dispõe sobre o estabeleci-
mento de Perímetro de Proteção Escolar 
no entorno das unidades escolares da rede 
estadual de ensino no Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
221/2019.

RAZÕES DO VETO

A presente proposta, em linhas gerais, que estabelece o Perímetro 
de Proteção Escolar no entorno das unidades da Rede Estadual de Ensi-
no, com o fim de prevenir e proteger prioritariamente alunos, professo-
res e servidores, contra atos potencialmente lesivos ou ações delituosas, 
fixado em 100 metros, a contar dos limites físicos das respectivas uni-
dades, em todas as direções.

Não obstante a relevância do Projeto de Lei nº 221/2021, que visa 
tornar o ambiente escolar mais seguro tanto para os alunos, quanto para 
os professores e servidores, necessária é a oposição de veto aos incisos 
III e IV da presente medida, abaixo colacionados, pelas razões a seguir 
delineadas.

Art. 2º  O Perímetro de Proteção Escolar de que trata esta Lei fica 
fixado em 100 (cem) metros, contados a partir dos limites físicos das 
respectivas unidades, em todas as direções, e tem por objetivo ações de 

prevenção e repressão policial, de modo a evitar o uso nocivo das suas 
cercanias, contra:

(...)
III - presença de pessoas em atitudes suspeitas e sem qualquer 

vínculo com a comunidade escolar;
IV - proliferação de atividade ou comércio irregular ou ilícito;
(...)
Haja vista que o inciso III do art. 2º dispõe que a instituição do 

Perímetro de Proteção Escolar voltar-se-ia a impedir a presença nos 
entornos das unidades da Rede Estadual de Ensino de pessoas em ati-
tudes suspeitas e que não possuíssem vínculo com a comunidade es-
colar, sem, todavia, indicar quais seriam os critérios aplicáveis para a 
identificação das ditas “atitudes suspeitas”, e fundamentar a consoante 
retirada do local. 

Com isto resultando em potencial prejuízo ao direito constitu-
cional de ir e vir, previsto no inciso XV do art. 5º da Carta Magna, 
conquanto o princípio da reserva de lei atue como expressiva limitação 
constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar não 
se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir 
direitos, criar obrigações ou aplicar sanções sem que haja prévia es-
tipulação legal das condições básicas para tais ações.

Acerca da necessidade de observância do princípio da legalidade 
estrita no que tange aos atos administrativos de natureza punitiva, váli-
do colacionar os seguintes julgados do Supremo do Tribunal Federal e 
do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. ARTIGOS 5º, 8º, 9º, 10, 13, § lº, E 14 DA PORTARIA Nº 113, 
DE 25.09.97, DO IBAMA. Normas por meio das quais a autarquia, 
sem lei que o autorizasse, instituiu taxa para registro de pessoas físicas 
e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmen-
te Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, e estabeleceu 
sanções para a hipótese de inobservância de requisitos impostos aos 
contribuintes, com ofensa ao princípio da legalidade estrita que dis-
ciplina, não apenas o direito de exigir tributo, mas também o direito 
de punir. Plausibilidade dos fundamentos do pedido, aliada à conve-
niência de pronta suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados. 
Cautelar deferida.

(STF. ADI 1823 MC, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, 
Tribunal Pleno, julgado em 30/04/1998, DJ 16-10-1998 PP-00006 
EMENT VOL-01927-01 PP-00053 RTJ VOL-00179-03 PP-01004, gri-
fo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO 
DE SEGURO. RECUSA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. 
APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO 
À NORMA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PROVIMEN-
TO DO RECURSO.

1. O consumidor, após a ocorrência de roubo de seu veículo, ten-
tou com a seguradora o recebimento de indenização pelo infortúnio. No 
entanto, esta se negou a pagar a referida indenização, sob o argumento 
de que o segurado, no momento da contratação do seguro, omitiu a 
informação de que o principal condutor do veículo seria seu filho, me-
nor de 25 anos, o que ensejou cálculo equivocado do valor do prêmio. 
Inconformado, o segurado formulou reclamação perante o PROCON/
RJ, o qual, em audiência conciliatória, tentou estabelecer acordo en-
tre as partes, o que, no entanto, foi infrutífero. Por essa razão, aquele 
órgão da Secretaria de Estado de Justiça e de Defesa do Consumidor 
encaminhou o consumidor ao Poder Judiciário, a fim de que acionasse a 
seguradora para o fiel cumprimento do contrato (consta dos autos, às fls. 
28/78, que o segurado ajuizou ação de cobrança cumulada com indeni-
zação por danos morais, cujo pedido foi julgado procedente, condenan-
do-se o réu ao pagamento de R$ 15.160, 00, com a devida incidência 
de juros moratórios e correção monetária. Após, com o julgamento da 
apelação interposta pela seguradora, foi autorizada, pelo Tribunal de 
Justiça estadual, a dedução de R$ 900,00 do montante da indenização, 
relativo ao valor da franquia). Por sua vez, no âmbito administrativo, a 
Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor instaurou processo, para 
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apurar a existência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, 
concluindo, na decisão administrativa de fls. 85/87, que a seguradora 
havia incorrido em violação do disposto nos arts. 6º, III, e 14, § 1º, da 
Lei 8.078/90, e 12, III e VI, do Decreto 2.181/97, devendo, portanto, 
ser-lhe imposta multa, com fundamento nos arts. 5º, I e II, e 6º, I, da Lei 
Estadual 3.906/2002.

2. A decisão administrativa que aplicou a multa por infração ao 
Código de Defesa do Consumidor foi devidamente fundamentada, por-
quanto, além de narrar, de forma clara e precisa, os fatos que ensejaram 
a reclamação do consumidor, fez o enquadramento legal do ato ilíci-
to praticado pela seguradora, apresentando uma motivação adequada 
e suficiente à aplicação da penalidade de multa. Ademais, a aplicação 
de multa decorreu de processo administrativo regular, no qual foram 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, para fins de apuração da 
ocorrência de infração.

3. Os atos da Administração Pública devem sempre pautar-se 
por determinados princípios, entre os quais está o da legalidade. 
Destarte, a aplicação de sanções administrativas, decorrente do 
exercício do poder de polícia, somente se torna legítima quando o 
ato praticado pelo administrado estiver previamente definido pela 
lei como infração administrativa.

4. No caso vertente, as normas elencadas pela Administração não 
condizem com o ato praticado pela impetrante. Em outras palavras, não 
há subsunção do fato à hipótese prevista de modo abstrato pela norma.

5. “O procedimento administrativo pelo qual se impõe multa, no 
exercício do Poder de Polícia, em decorrência da infringência a norma 
de defesa do consumidor deve obediência ao princípio da legalidade. É 
descabida, assim, a aplicação de sanção administrativa à conduta que 
não está prevista como infração” (RMS 19.510/GO, 1ª Turma, Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 3.8.2006).

6. Recurso ordinário provido, concedendo-se a segurança, para 
afastar a exigibilidade da multa aplicada à impetrante.

(STJ. RMS 28.778/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRI-
MEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 20/11/2009, grifo nos-
so)

O que, ademais, evidencia a desproporcionalidade da medida. 
Tratando-se o Princípio da Proporcionalidade de norma implícita no 
ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do 
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal) que, 
em conjunto com o Princípio da Proibição de Excesso ou da Razoa-
bilidade, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 
diretamente das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, 
justa medida, direito justo e valores afins, devendo ser observado, 
quando da propositura de normas legais.

Para Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade 
situa-se no âmbito dos direitos fundamentais, em que a Carta Magna 
procurou proteger o indivíduo de excessos, por parte do poder legisla-
dor o que revelaria uma contraditória e irrazoável inadequação entre o 
meio (a aplicação da multa) e o objetivo perquerido, que é a proteção 
ao direito dos alunos e de seus responsáveis, enquanto consumidores, 
na relação mantida com as instituições de ensino privado em âmbito 
Estadual. 

No tocante a vedação ao texto de Lei que imponha restrição des-
proporcional, colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI 
N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO 
NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODO-
VIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, 
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO 
CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CON-
TRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE 
ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITU-
CIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECES-
SIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRE-

CEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA 
DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de 
julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: 
não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Prece-
dentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das 
Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos 
institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. 
Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observân-
cia de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no 
princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e 
as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indeni-
zação, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do 
vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o 
valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta 
de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitu-
cional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.

(ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul-
gado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090  DIVULG 
15-04-2020  PUBLIC 16-04-2020)

Outrossim, o inciso IV do art. 2º do Projeto de Lei n° 221/2019 
ao discorrer sobre a vedação à “proliferação de atividades ou comércio 
irregular ou ilícito” no Perímetro de Proteção Escolar, o Projeto em 
comento invade a competência legislativa municipal, prevista no 
art. 30, I, da Constituição Federal de 1988, legislando sobre maté-
ria de interesse local.

A repartição de competências é característica essencial do Estado 
Federal e a definição constitucional de atribuições dos entes da Federa-
ção é pressuposto que lhes permite coexistência harmoniosa. De forma 
que, no Estado federativo brasileiro, a União e Municípios exercem as 
atribuições que, de forma explícita, a Constituição lhes reserva, cuja 
competência privativa consta, respectivamente, no art. 22 e 30 de seu 
texto, cabendo ao Estado as demais atribuições não legalmente previs-
tas aos outros entes.

Sobre o assunto, prelecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexan-
drino: 

“O Estado federado compõe-se, pois, de diferentes entidades po-
líticas autônomas que, em um vínculo indissolúvel, formam uma unida-
de, diversa das entidades componentes, que é o Estado soberano. Não 
há subordinação hierárquica entre as entidades políticas que compõem 
o Estado federado. Todas elas encontram-se no mesmo patamar hie-
rárquico, para o exercício autônomo das competências que lhes são 
atribuídas pela Constituição Federal”. 

Nesse mesmo sentido, de que as matérias de interesse local inse-
rem-se no âmbito do exercício do poder de polícia dos entes municipais, 
os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRE-
CEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) – LEI Nº 2.774/2005 
DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – DIPLOMA LEGIS-
LATIVO QUE AUTORIZA E REGULAMENTA A VENDA DE AR-
TIGOS DE CONVENIÊNCIA EM FARMÁCIAS, EM DROGARIAS 
E EM ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES – ALEGADA USUR-
PAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO FEDERAL 
PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO E DEFESA 
DA SAÚDE (CF, ART. 24, INCISO XXII, §§ 1º E 2º) – INOCORRÊN-
CIA – NORMA ESTATAL CUJO CONTEÚDO MATERIAL, NA 
REALIDADE, ESTABELECE REGRAS SOBRE COMÉRCIO 
LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR 
DOS MUNICÍPIOS (CF, ART. 30, INCISO II) – POSSIBILIDADE 
– PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARE-
CER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IM-
PROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – ADPF 
JULGADA IMPROCEDENTE.

(ADPF 273, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, 
julgado em 18/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138  DI-
VULG 22-06-2017  PUBLIC 23-06-2017)

COMPETÊNCIA NORMATIVA – COMÉRCIO – FUNCIONA-
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MENTO – HORÁRIO – INTERESE LOCAL – LEI MUNICIPAL. Na 
forma da jurisprudência do Supremo, sedimentada com a edição 
do verbete vinculante nº 38 da Súmula, os Municípios são compe-
tentes para legislar sobre o horário de funcionamento de estabeleci-
mentos comerciais, observado o interesse local – artigo 30, inciso I, 
da Constituição Federal.

(ARE 1225461 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102  
DIVULG 27-04-2020  PUBLIC 28-04-2020)

Circunstâncias nas quais, tendo em vista que a proposta legis-
lativa não especificou adequadamente os parâmetros/limites para a 
aplicação da sanção ao direito fundamental de locomoção (art. 5º, XV, 
da CRFB/88), violando, assim, os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, assegurados na Constituição Federal, e que com-
pete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, 
I, da CRFB/88), forçoso reconhecer a necessidade de veto aos incisos 
III e IV do Projeto de Lei n° 221/2019, em face da existência de vício 
de inconstitucionalidade formal e material.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 221/2019.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS,

DE 04 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º 
DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 42 /2021                                               
São Luís, 04 de maio de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pade-
cer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 050/2021, que 
dispõe sobre a aplicação de sanção administrativa à pessoa que se so-
brepuser na ordem definida para os grupos prioritários definidos a partir 
do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra à Covid-19.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 
050/2021, que dispõe sobre a aplicação 
de sanção administrativa à pessoa que se 
sobrepuser na ordem definida para os gru-
pos prioritários definidos a partir do Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacina 
contra à Covid-19.

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

050/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por objetivo asse-
gurar o cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários 
previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a 
COVID-19, estabelecendo, para tanto, sanções administrativas em caso 
de descumprimento.

Não obstante a relevância do Projeto de Lei nº 050/2021, há de 
ser negada sanção à propositura pelas razões a seguir delineadas.

O art. 1º assim dispõe:
Art. 1º Fica garantido ao cidadão maranhense o direito à 

manutenção na ordem de vacinação dos grupos prioritários contra 
a COVID-19, definida no “Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacina contra a COVID-19”.

[grifo nosso]
Como é sabido, o Sistema Único de Saúde corresponde ao con-

junto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, que tem como 
princípio regente, dentre outros, o da descentralização político-admi-
nistrativa (art. 198, I, da Constituição Federal e art. 7º, IX, da Lei Fe-
deral nº 8.080, de 19 de setembro de 1990).

A descentralização impõe a redistribuição de competências 
(responsabilidades) entre os entes federados no que tange às ações e 
serviços de saúde, pois parte do pressuposto de que as decisões devem 
ser tomadas o mais próximo do local onde se encontra o problema que 
demanda medidas sanitárias. 

Em razão da gestão tripartite do Sistema Único de Saúde, as cam-
panhas de vacinação em todo o território nacional devem seguir as es-
tratégias do Plano Nacional de Imunização, instituído pela Lei Federal 
nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, e demais orientações oriundas do 
Ministério da Saúde. 

A vacinação contra a COVID-19 segue, em todo o Brasil, a mes-
ma lógica. 

Assim, ao tempo que a aplicação das vacinas contra a COVID-19 
deve observar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, conforme preceitua o art. 13 da Lei Federal nº 
14.124, de 10 de março de 2021, são possíveis adaptações regionais, 
desde que fundamentadas em critérios técnicos e científicos e nos prin-
cípios da prevenção e precaução. 

O Informe Técnico sobre a Campanha de Vacinação contra a 
COVID-19, de autoria do Ministério da Saúde, desde 18 de janeiro 
de 2021, já expressamente previa a possibilidade de adaptação para 
atendimento das peculiaridades locais, abrangendo, inclusive, ordem 
de vacinação dos grupos prioritários (item 3), bem como fluxo e crono-
grama de distribuição (item 6). 

Mais recentemente, em 26/04/2021, a Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde, por meio do OFÍCIO CIRCULAR 
Nº 100/2021/SVS/MS, estabeleceu novas orientações para os demais 
entes federados acerca do avanço da vacina dos grupos prioritários.

A previsão da possibilidade de adaptação é, na verdade, uma 
forma de dar efetivo cumprimento aos princípios da regionalização e 
descentralização político-administrativa do Sistema Único de Saúde, os 
quais impõem o ajuste dos serviços de saúde à peculiaridade epide-
miológica local a partir da análise individualizada da região.

Em todo caso, há necessidade de observância dos objetivos pre-
vistos na 6ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vaci-
nação Contra a COVID-19, quais sejam: a) a preservação do funciona-
mento dos serviços de saúde; b) a proteção dos indivíduos com maior 
risco de desenvolver formas graves da doença; c) a proteção dos demais 
indivíduos vulneráveis aos maiores impactos da pandemia; e d) a pre-
servação do funcionamento dos serviços essenciais. 

Acerca da matéria, válido colacionar recente decisão proferida 
nos autos da Reclamação nº 46.965, com tramitação no Supremo Tri-
bunal Federal:
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Nesse sentido, afigura-se até intuitivo que a União, por meio 

do Ministério da Saúde, ao elaborar o Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação contra a Covid-19, exerceu o seu relevante 
mister de ordenar e orientar as ações de vacinação contra a Co-
vid-19 a serem executadas por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, indistintamente, sobretudo diante da severidade 
da crise sanitária vivida no País, bem como da escassez de imunizantes, 
situação que está a exigir uma pronta e competente atuação da direção 
nacional do SUS. 

Isso não significa, porém, ao menos num exame prefacial, que os 
entes subnacionais, em situações excepcionalíssimas, fiquem proibi-
dos de levar a efeito ajustes pontuais no referido Plano Nacional, e 
sempre de forma técnica e cientificamente motivada, adaptando-o 
às respectivas realidades locais - considerada, em especial, eventual 
severidade do surto da doença sobre determinado grupo de pessoas nas 
distintas regiões -, sem que com isso desnaturem ou contrariem o 
planejamento elaborado pela União.

[...]
Por tudo o que foi até aqui exposto, percebe-se que qualquer 

que seja a decisão concernente à ordem de prioridade da vacina-
ção, esta deverá levar em consideração, por expresso mandamento 
legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, nos 
termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020. Tal apreciação, sempre 
explícita e fundamentada, compete exclusivamente às autoridades sani-
tárias, consideradas as situações concretas que enfrentam e vierem 
a enfrentar, baseando-as, sobretudo, nos princípios da prevenção e 
da precaução. Com essa orientação foram os julgados apontados com 
paradigmas.

(STF, RCL 46965 MC RJ, Relator(a): RICARDO LEWAN-
DOWSKI, Medida Cautelar, julgado em 03/05/2021, grifo nosso)

Considerando que o art. 1º do Projeto de Lei faz alusão exclusi-
vamente ao Plano Nacional, não fazendo qualquer referência ao Plano 
Estadual e demais pactuações estratégicas entre o Estado do Maranhão 
e municípios acerca do avanço da vacinação e dos indicadores epide-
miológicos, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao referido dis-
positivo haja vista sua total incompatibilidade com os princípios cons-
titucionais que regem o Sistema Único de Saúde.

De acordo com o § 1º do art. 2º da proposta legislativa, são pas-
síveis de responsabilização, em caso de inobservância da ordem dos 
grupos prioritários para a vacinação contra a COVID-19: o agente pú-
blico responsável pela aplicação da vacina, seus superiores hierárqui-
cos (caso comprovada a ordem ou consentimento), bem como a pessoa 
imunizada ou seu representante legal.

Nos termos do §§ 2º e 3º do art. 2º o valor da multa a ser aplicada 
poderá ser de até R$ 10.000,00 (pessoa imunizada ou seu representan-
te legal) ou de até R$ 20.000,00 (agente público), com possibilidade 
de alcançar o montante de até R$ 40.000,00, acaso o imunizado seja 
agente público.

A despeito da intenção do legislador, o Projeto de Lei nº 50/2021, 
embora tenha fixado o valor máximo da multa, não estabeleceu qual-
quer parâmetro que a autoridade competente para aplicação da pena-
lidade pudesse considerar para definição do quantum efetivamente 
devido pelo infrator. 

Em razão do Princípio da Legalidade, insculpido no art. 5º, inciso 
II, e no art. 37, caput da Constituição da República, os parâmetros para 
aplicação de sanções devem estar previstos em lei em sentido estrito.

O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação 
constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar não 
se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir 
direitos, criar obrigações ou aplicar sanções sem que haja prévia es-
tipulação legal das condições básicas para tais ações.

Somente o legislador ordinário, mediante lei em sentido estrito, 
poderá estabelecer as condutas genéricas (ou tipo genérico) conside-
radas ilegais, bem como o rol, limites, parâmetros e demais condições 
básicas para dosimetria da penalidade.

Nessas circunstâncias, considerando que os §§ 2º e 3º do art. 2º 
proposta legislativa não especificaram os parâmetros para dosimetria da 

multa, transferindo tal atribuição para a norma regulamentar, forçoso 
reconhecer a necessidade de veto a tais dispositivos por infringência 
ao princípio da legalidade estrita.

O § 5º do art. 2º, abaixo transcrito, dispõe que o agente público 
que se enquadrar nos ilícitos administrativos deverá ser afastado de suas 
funções. 

Art. 2º As sanções previstas nesta lei serão impostas por meio de 
processo administrativo, nos termos da legislação vigente, asseguran-
do-se o contraditório e ampla defesa.

(...) 
§ 1º São passíveis de penalização:
a) O agente público, responsável pela aplicação da vacina, bem 

como seus superiores hierárquicos, caso comprovada a ordem ou con-
sentimento;

(...)
§ 2º Comprovada a infração do agente público, conforme previsto 

na alínea a do § 1º do art. 2º, será aplicada multa de até R$ 20.000,00.
§ 3º Comprovada a infração da pessoa imunizada ou seu 

representante legal, conforme previsto na alínea b do § 1º do art. 2º, 
será aplicada multa de até 10.000,00.

§ 4º Se o imunizado for agente público, a multa será o dobro da 
prevista no § 2º deste artigo.

§ 5º Nas hipóteses previstas nos §§2º e 4º, o agente público de-
verá ser afastado de suas funções, podendo ao término do processo 
administrativo ter seu contrato rescindido ou ser exonerado.

[grifo nosso]
Como é sabido, a expressão “agentes públicos” tem sentido am-

plo e significa todo o conjunto de pessoas que, a qualquer título, 
exercem uma função pública como prepostos do Estado. Tal função 
pode ser remunerada ou gratuita, definitiva ou transitória, política ou 
jurídica. 

A referida expressão abrange diversas espécies dentre as quais se 
destacam: agentes políticos, particulares em colaboração com o Poder 
Público e os servidores estatais (abrangendo os servidores temporários, 
contratados nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, os esta-
tutários e os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT).

Assim, ao dispor que acaso esteja em conduta que importe a 
inobservância da ordem de vacinação dos grupos prioritários, o agente 
público deverá ser afastado de suas funções, podendo ao término do 
processo administrativo ter seu contrato rescindido ou ser “exonera-
do”, a proposta acaba por interferir no regime jurídico de servido-
res públicos estaduais, matéria cuja competência legislativa é privativa 
do Chefe do Executivo, nos termos do art. 43, IV, da Constituição do 
Estado do Maranhão:

Art. 43.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre:

[...]
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provi-

mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;

[...]
[grifo nosso]
É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 

razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que 
é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados 
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administração, 
intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva com-
petência administrativa ou legislativa do Poder Executivo e, portanto, 
insuscetíveis de “expropriação” por parte do Parlamento.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa parlamentar 
versar sobre servidores públicos e seu regime jurídico, os seguintes jul-
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gados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucio-
nalidade. Programa Escola Livre. Lei estadual. Vícios formais (de com-
petência e de iniciativa) e afronta ao pluralismo de ideias. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade julgada procedente. I. Vícios formais da Lei 
7.800/2016 do Estado de Alagoas: 1. Violação à competência privativa 
da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional 
(CF, art. 22, XXIV): a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias 
são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e III); 2. Afron-
ta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: usurpação 
da competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema 
(CF, art. 24, IX e § 1º); 3. Violação à competência privativa da União 
para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I): a lei impugnada prevê 
normas contratuais a serem observadas pelas escolas confessionais; 4. 
Violação à iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar 
o processo legislativo (CF, art. 61, § 1º, “c” e “e”, ao art. 63, I): 
não é possível, mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar, 
promover a alteração do regime jurídico aplicável aos professores 
da rede escolar pública, a alteração de atribuições de órgão do Poder 
Executivo e prever obrigação de oferta de curso que implica aumento 
de gastos. II. Inconstitucionalidades materiais da Lei 7.800/2016 do Es-
tado de Alagoas: 5. Violação do direito à educação com o alcance pleno 
e emancipatório que lhe confere a Constituição. Supressão de domínios 
inteiros do saber do universo escolar. Incompatibilidade entre o suposto 
dever de neutralidade, previsto na lei, e os princípios constitucionais da 
liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo de ideias (CF/1988, 
arts. 205, 206 e 214). 6. Vedações genéricas de conduta que, a pretexto 
de evitarem a doutrinação de alunos, podem gerar a perseguição de pro-
fessores que não compartilhem das visões dominantes. Risco de apli-
cação seletiva da lei, para fins persecutórios. Violação ao princípio da 
proporcionalidade (CF/1988, art. 5º, LIV, c/c art. 1º). 7. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF, ADI 5537, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229  
DIVULG 16-09-2020  PUBLIC 17-09-2020, grifo nosso)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. INI-
CIATIVA PARLAMENTAR. REQUISITOS PARA INVESTIDURA 
NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. INCONS-
TITUCIONALIDADE FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. 
PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO 
PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL considera de observância obrigatória pelos Estados-
-Membros a disciplina constante do art. 61, § 1º, II, “c”, da Cons-
tituição Federal, que determina serem de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que disponham sobre servidores 
públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria, regra que também se aplica ao 
processo de reforma das constituições estaduais. Precedentes. 2. Padece 
de inconstitucionalidade formal a Emenda à Constituição estadual, de 
iniciativa parlamentar, que limita a nomeação do Procurador-Geral do 
Estado aos integrantes estáveis da carreira. 3. Medida Cautelar confir-
mada e ação direta julgada procedente.

(STF, ADI 5211, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tri-
bunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-262, DIVULG 29-11-2019, PUBLIC 02-12-2019, grifo nosso)

Assim, considerando que a proposta objetiva estabelecer regras 
que impõem o afastamento cautelar e que podem implicar o fim do vín-
culo jurídico de servidores públicos com o Poder Executivo, forçoso 
reconhecer que o § 5º do art. 2º da proposta legislativa padece de 
vício de inconstitucionalidade formal, sendo essa a razão pela qual 
oponho veto.

Faz-se oportuno destacar que condutas irregulares eventualmente 
cometidas por servidores ou empregados públicos são analisadas, res-
pectivamente, sob o aspecto administrativo, à luz, por exemplo, da Lei 
Estadual nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (servidores civis), da Lei Es-
tadual nº 6.513, de 30 de novembro de 1995 (militares), e da Consolida-

ção das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943). 
Por seu turno, atos de improbidade administrativa e ilícitos pe-

nais estão submetidos à legislação federal, notadamente a Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992, o Código Penal, Código de Processo Penal e 
legislação penal especial.

O § 6º do art. 2º do Projeto de Lei nº 050/2021 assim estabelece:
Art. 2º As sanções previstas nesta lei serão impostas por meio de 

processo administrativo, nos termos da legislação vigente, asseguran-
do-se o contraditório e ampla defesa.

(...) 
§ 1º São passíveis de penalização:
a) O agente público, responsável pela aplicação da vacina, bem 

como seus superiores hierárquicos, caso comprovada a ordem ou con-
sentimento;

(...) 
§ 2º Comprovada a infração do agente público, conforme 

previsto na alínea a do § 1º do art. 2º, será aplicada multa de até 
R$ 20.000,00.

§ 3º Comprovada a infração da pessoa imunizada ou seu 
representante legal, conforme previsto na alínea b do § 1º do art. 2º, 
será aplicada multa de até 10.000,00.

§ 4º Se o imunizado for agente público, a multa será o dobro 
da prevista no § 2º deste artigo.

(...)
§ 6º Nas hipóteses previstas nos §§2º e 4º, sendo o agente 

público detentor de mandato eletivo, poderá este ser afastado 
observados os ritos previstos da legislação.

[grifo nosso]
Na intenção de responsabilizar administrativamente agentes pú-

blicos detentores de mandato eletivo, o que engloba, em especial, mem-
bros do Poder Executivo e do Legislativo, o Projeto de Lei nº 050/2021 
acaba por estabelecer regramento incompatível com o ordenamento ju-
rídico brasileiro na medida em que o estabelecimento de regras que 
disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos (federais, 
estaduais ou municipais) são de competência legislativa privativa 
da União e devem ser tratados em lei nacional especial.

A imposição de medidas que impossibilitem, direta ou indireta-
mente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas 
funções legislativas também segue regramento próprio previsto na 
Constituição Federal, no Regimento Interno e no Código de Ética e 
Decoro Parlamentar de cada Casa Legislativa. 

Dito de outro modo, sanção “administrativa” de tal espécie deve 
constar de normas internas da Casa Legislativa a que os detentores de 
mandato eletivo no âmbito do Poder Legislativo estejam vinculados.

Relativamente aos detentores de mandato eletivo no âmbito do 
Poder Executivo, as hipóteses de afastamento do cargo também depen-
dem da observância de regras nacionais.

Há de se destacar que relativamente aos Chefes de Poder Execu-
tivo, a conduta que a proposta legislativa em apreço visa coibir poderá 
receber o enquadramento de crime de responsabilidade, cujo processo 
admite o afastamento do exercício do mandato e a perda do cargo, nos 
termos da Lei Federal nº 1.079, de 10 de abril de 1950 (âmbito es-
tadual), e do Decreto-Lei Federal nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 
(âmbito municipal). 

Registre-se, por oportuno, que de acordo com a Súmula Vincu-
lante nº 46, “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabele-
cimento das respectivas normas de processo e julgamento são da com-
petência legislativa privativa da União”. Por essa razão, o legislador 
estadual não possui base constitucional para inovar a respeito.

Nesse sentido, o seguinte julgado Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-

DE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 
2º, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1º, 2º E 3º, ITEM 2; E 50. CRIME DE 
RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. Pacífica 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à prejudicialida-
de da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de 
objeto e de interesse de agir do Autor, quando sobrevém a revogação 
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da norma questionada em sua constitucionalidade. Ação julgada preju-
dicada quanto ao art. 10, § 2º, item 1, da Constituição do Estado de São 
Paulo. 2. A definição das condutas típicas configuradoras do crime 
de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem 
o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais 
ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa 
da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da 
Constituição da República). Precedentes. Ação julgada procedente 
quanto às normas do art. 48; da expressão “ou nos crimes de responsa-
bilidade, perante Tribunal Especial” do caput do art. 49; dos §§ 1º, 2º 
e 3º, item 2, do art. 49 e do art. 50, todos da Constituição do Estado de 
São Paulo. 3. Ação julgada parcialmente prejudicada e na parte rema-
nescente julgada procedente.

(STF, ADI 2220, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Ple-
no, julgado em 16/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DI-
VULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011, grifo nosso)

Desse modo, ao regular a possibilidade de afastamento, ainda que 
transitório, de agente público detentor de mandato eletivo, o dispositivo 
em comento terminou por adentrar em matéria de competência priva-
tiva da União. Por essa razão, forçoso reconhecer a impossibilidade 
jurídica de sanção do § 6º do art. 2º do Projeto de Lei nº 050/2021, 
sendo essa a razão pela qual oponho veto.

Em virtude dos vetos acima apresentados, forçoso reconhecer 
que a proposta legislativa resta integralmente comprometida, razão pela 
qual o veto integral é um imperativo. 

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 050/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 043/2021 
São Luís, 05 de Maio de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera 
a Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 2020, que isenta do pagamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e so-
bre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), até 31 de dezembro de 2020, as operações 
e prestações com as mercadorias que especifica, no âmbito das medidas 
de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo 
Coronavírus (SARS-CoV-2).

Com vistas a fortalecer as ações de combate à COVID-19, o Con-
selho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ aprovou o Convê-
nio ICMS nº 63, de 30 de julho de 2020, que isenta do pagamento do 
referido imposto as operações destinadas à aquisição (interna ou im-
portação), por pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço 
de saúde, de mercadorias essenciais ao enfrentamento do Coronavírus 
(SARS-CoV-2) e tratamento da COVID-19. 

O tratamento tributário diferenciado autorizado pelo convênio, 
nos termos do art. 155, XII, alínea “g”, da Constituição Federal, e do 
art. 1º da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, 
abrange, ainda, a aquisição (interna ou importação) realizada por pessoa 
física ou jurídica, contribuinte ou não do ICMS, que se destine à doação 

às instituições públicas prestadoras de serviço de saúde.
A isenção, que vigorou até 31 de dezembro de 2020, também 

se aplicava às correspondentes prestações do serviço de transporte e 
contemplava, dentre outras mercadorias, vestuários de proteção, gel an-
tisséptico à base de álcool etílico 70%, respiradores, ventiladores médi-
cos, kits de teste para COVID-19, bem como medicamentos destinados 
ao tratamento da doença.

Em âmbito estadual, a internalização do Convênio ICMS nº 63, 
de 30 de julho de 2020, se deu por meio da Medida Provisória nº 327, de 
17 de setembro de 2020, convertida na Lei nº 11.361, de 14 de outubro 
de 2020.

Ocorre que, no último 21 de janeiro, o Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária - CONFAZ aprovou o Convênio ICMS nº 01, de 21 
de janeiro de 2021, que revigorou o Convênio ICMS nº 63/2020 e pror-
rogou sua vigência até 31 de julho de 2021. No que tange aos créditos 
tributários de ICMS cujos fatos geradores tenham ocorrido no período 
de 1º de janeiro de 2021 até a data da ratificação nacional do Convênio 
ICMS nº 01/2021, os Estados foram autorizados a procederem com a 
remissão e anistia. 

Mais recentemente, o Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria - CONFAZ realizou novas alterações nos Convênios ICMS. Auto-
rizando, através do Convênio ICMS nº 13/2021, de 26 de fevereiro de 
2021, e do Convênio ICMS nº 15/2021, de 26 de fevereiro de 2021, 
respectivamente, os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do 
ICMS incidente nas operações e correspondentes prestações de servi-
ço de transporte realizadas com o equipamento respiratório Elmo, suas 
partes e peças, e nas importações e operações com vacinas e insumos 
destinados à sua fabricação, destinados ao enfrentamento à pandemia 
causada pelo novo agente do Coronavírus (SARS-CoV-2), produzindo 
efeitos até 31 de dezembro de 2021.

Além disso, mediante Convênio ICMS nº 41/2021, de 08 de abril 
de 2021, que produzirá efeitos até 31 de dezembro de 2021, passou-se 
a permitir às unidades federadas que menciona a concessão de isenção 
do ICMS incidente nas operações internas e de importação do exterior, 
bem como as correspondentes prestações de serviço de transporte de 
oxigênio medicinal. Autorizando a concessão de isenção no transporte 
interestadual quando se tratar de oxigênio medicinal destinado ao Es-
tado do Maranhão.

Nesta perspectiva, a presente Medida Provisória amplia o núme-
ro de itens com isenção do ICMS de que trata a Lei nº 11.361, de 14 
de outubro de 2020, que isenta do pagamento do Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Ser-
viços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS), até 31 de dezembro de 2020, as operações e prestações com 
as mercadorias que especifica, no âmbito das medidas de prevenção 
ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2).

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em epígrafe 
reside, em especial, na necessidade de facilitar, por meio da desoneração 
tributária, a aquisição de mercadorias, produtos e insumos utilizados, 
pelos profissionais de saúde, no tratamento e combate à COVID-19. Por 
outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar, com a maior 
brevidade possível, medidas capazes de contribuir para o enfrentamento 
à COVID-19 e, assim, garantir o direito à saúde e salvar vidas.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 352, DE 04 DE MAIO DE 2021.

Altera a Lei nº 11.361, de 14 de ou-
tubro de 2020, que isenta do pagamento 
do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS), até 31 de dezembro de 2020, as 
operações e prestações com as mercado-
rias que especifica, no âmbito das medidas 
de prevenção ao contágio e de enfrenta-
mento à pandemia causada pelo Corona-
vírus (SARS-CoV-2).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
e considerando o Convênio ICMS nº 63 e o Convênio ICMS nº 66, am-
bos de 30 de julho de 2020, o Convênio ICMS nº 01, de 21 de janeiro 
de 2021, o Convênio ICMS nº 13/2021 e o Convênio ICMS nº 15/2021, 
ambos de 26 de fevereiro de 2021, o Convênio ICMS nº 28/21, de 12 de 
março de 2021, o Convênio ICMS nº 38/21, o Convênio ICMS nº 40/21 
e o Convênio ICMS nº 41/21, todos de 8 de abril de 2021, do Conselho 
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Fica ampliado o número de itens com isenção do ICMS 
de que trata a Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 2020, nas operações 
e prestações com as mercadorias que especifica no seu Anexo Único, 
no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à 
pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2º O Anexo Único da Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 
2020, passa a vigorar acrescido dos itens 112 a 131, com a seguinte 
redação:

ITEM NCM DESCRIÇÃO

112 2 9 3 9 . 7 9 . 9 0 
3 0 0 3 . 4 9 . 9 0 
3004.49.90

Atropina

113 2 9 3 3 . 4 9 . 9 0 
3 0 0 3 . 9 0 . 7 9 
3004.90.69

Atracúrio

114 2 9 3 3 . 4 9 . 9 0 
3 0 0 3 . 9 0 . 7 9 
3004.90.69

Cisatracúrio

115 2933.29.99
3003.90.79
3004.90.69
 

Dexmedetomidina

116 2922.39.90
3003.90.49
3004.90.39

Dextrocetamina

117 2 9 3 3 . 9 1 . 2 2 
3 0 0 3 . 9 0 . 7 4 
3004.90.64

Diazepam

118 2 9 3 7 . 9 0 . 9 0 
3 0 0 3 . 3 9 . 9 9 
3004.39.99

Epinefrina

119 2933.29.99
3003.90.79
3004.90.69

Etomidato

120 2 9 3 3 . 3 3 . 6 3 
3 0 0 3 . 9 0 . 7 9 
3004.90.69

Fentanila

121 2 9 3 3 . 3 9 . 1 5 
3 0 0 3 . 9 0 . 7 9 
3004.90.69

Haloperidol

122 2 9 2 4 . 2 9 . 1 4 
3 0 0 3 . 9 0 . 5 3 
3004.90.43

Lidocaína

123 2 9 3 3 . 9 1 . 5 3 
3 0 0 3 . 9 0 . 7 9 
3004.90.69

Midazolam

124 2 9 3 9 . 1 1 . 6 1 
3 0 0 3 . 4 9 . 9 0 
3004.49.90

Morfina

125 2 9 3 7 . 9 0 . 9 0 
3 0 0 3 . 3 9 . 9 9 
3004.39.99

Norepinefrina

126 2934.99.19
3 0 0 3 . 9 0 . 8 9 
3004.90.79

Rocurônio

127 2923.90.20
3003.90.99
3004.90.99

cloreto de suxame-
tônio (Succinilco-
lina)

128 2933.39.49
3003.90.79
3004.90.69

Remifentanila

129 2933.33.11
3003.90.79
3004.90.69

Alfentanila

130 2934.91.70
3003.90.89
3004.90.79

Sufentanila

131 2 9 3 3 . 3 9 . 4 9 
3 0 0 3 . 9 0 . 7 9 
3004.90.69

Pancurônio

Art. 3º Ficam acrescidos os seguintes dispositivos à Lei nº 
11.361/20, com as redações que seguem:

I – o art. 2º-A:
“Art. 2º-A. Fica isento do ICMS, até 31 de dezembro de 2021, 

o item 5 do Anexo Único desta Lei (Oxigênio Medicinal – NCM 
2804.40.00) relativamente ao imposto incidente nas operações internas 
e de importação do exterior, bem como nas correspondentes prestações 
de serviço de transporte, mantida, por igual prazo, a não exigência do 
estorno do crédito a que se refere o art. 2o. (CV ICMS 41/21)

§ 1º Atendida, prioritariamente, a demanda da população 
maranhense, fica o Poder Executivo, havendo solicitação de outra 
unidade federada, autorizado a conceder isenção do ICMS nas 
operações, e respectivas prestações de serviço de transporte, com 
a mercadoria descrita no caput com destino aos Estados do Amapá, 
Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina, e Tocantins e ao Distrito Federal. 
(CV ICMS 41/21)
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§ 2º A autorização será concedida por ato do Secretário de Estado 
da Fazenda, ouvido o Chefe do Poder Executivo.” 

II - o art. 2º-B: 
“Art. 2º-B. Ficam isentos do ICMS, até 31 de março de 2022, nas 

operações e prestações internas e de importação destinadas ao uso no 
âmbito das medidas de prevenção ao contágio, de enfrentamento e de 
contingenciamento da pandemia da doença infecciosa viral respirató-
ria causada pelo novo agentes do Coronavírus (SARS-CoV-2), realiza-
das por órgão da Administração Pública Estadual ou Municipal, suas 
Fundações e Autarquias, com as seguintes mercadorias listadas nos 
itens abaixo indicados do Anexo Único desta Lei, mantida, por igual 
prazo, a não exigência do estorno do crédito a que se refere o art. 2o. 
(CV ICMS 66/20; 28/21 e 38/21):

Item NCM Descrição
20 3002.15.90 Kits de teste para Covid-19, baseados em rea-

ções imunológicas
38 3822.00.90 Kits de teste para COVID-19, baseados no 

teste de ácido nucleico da reação em cadeia 
da polimerase (PCR)

103 9019.20.10 Aparelhos de ozonoterapia
104 9019.20.30 Aparelhos respiratórios de reanimação
105 9019.20.40 Respiradores automáticos (pulmões de aço)
106 9019.20.90 Ventiladores médicos (aparelhos de respira-

ção artificial)
107 9020.00.10 Máscaras contra gases
108 9020.00.90 Aparelhos respiratórios e máscaras contra 

gases, exceto as máscaras de proteção des-
providas de mecanismo e de elemento filtran-
te amovível

Art. 4º Fica isento do ICMS, até 31 de dezembro de 2021, o 
equipamento respiratório Elmo, suas partes e peças, utilizado no âmbito 
das medidas de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente 
do Coronavírus (SARS-CoV-2), nas seguintes operações (CV ICMS 
13/21):

I - aquisição interna e interestadual realizada por pessoa jurídica 
pública, prestadora de serviço de saúde;

II - aquisição interna e interestadual realizada por pessoa física ou 
jurídica, contribuinte ou não do ICMS, desde que as mercadorias objeto 
dessas operações sejam doadas às instituições públicas prestadoras de 
serviço de saúde.

§ 1º A isenção de que trata este artigo aplica-se também:
I - à diferença das alíquotas interestadual e interna, se couber;
II - às correspondentes prestações de serviço de transporte;
III - às doações realizadas nos termos do inciso II do caput deste 

artigo.
§ 2º Não se exigirá o estorno do crédito de ICMS previsto nos 

incisos I e II do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 
de 1996.

Art. 5º Ficam isentas do ICMS, por prazo indeterminado, as 
operações com vacinas e insumos destinados à produção de vacinas 
para o enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do Coro-
navírus (SARS-CoV-2), classificados pela NCM como 3002.20.19 e 
3002.20.29, e as respectivas prestações de serviços de transporte (CV 
ICMS 15/21).

Parágrafo único. Não se exigirá o estorno do crédito de ICMS 
previsto nos incisos I e II do art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996.

Art. 6º Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas 
complementares necessárias à implementação das disposições contidas 
nesta Medida Provisória.

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data da 

publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2021.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 04 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA 
E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI Nº 248 / 2021

“Cria o Programa de Enfrentamen-
to à Violência Doméstica e Familiar con-
tra a Mulher e estabelece diretrizes para 
a Promoção de Ações de Ressocialização 
dos Agressores no âmbito do Estado do 
Maranhão.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído no Estado do Maranhão o “Programa 
de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mu-
lher”, com o objetivo de prevenir e reprimir as ocorrências de violência 
doméstica e familiar contra as mulheres, assim como reduzir a reinci-
dência no crime e promover ações de ressocialização dos agressores. 

Parágrafo único - O Programa de Enfrentamento à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher será executado pelo Poder Exe-
cutivo Estadual, através da Secretaria da Mulher, em parceria com os 
Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e ainda a Defen-
soria Pública do Estado.

Artigo 2º - Considera-se violência doméstica e familiar contra 
a mulher, para efeitos desta Lei, em consonância com o que dispõe a 
Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha, 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espa-
ço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade for-
mada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor con-
viva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coa-
bitação.

Artigo 3º - Para os fins de aplicação desta Lei, entende-se por:
I - violência física - qualquer conduta que ofenda a integridade ou 

saúde corporal da ofendida;
II - violência psicológica - qualquer conduta que cause dano 

emocional e diminuição da autoestima da ofendida, ou que lhe prejudi-
que e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou con-
trolar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante amea-
ça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que 
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - violência sexual - qualquer conduta que constranja a ofendi-
da a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matri-
mônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chan-
tagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      QUINTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2021 13
seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - violência patrimonial - qualquer conduta que configure re-
tenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos da ofendida, incluindo os destinados a satisfazer suas ne-
cessidades;

V - violência moral - qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria à ofendida.

Artigo 4º - São princípios norteadores do Programa de Enfrenta-
mento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher:

I - responsabilização, em seus aspectos legal, cultural e social;
II - igualdade e respeito à diversidade e às questões de gênero;
III - observância à garantia dos direitos universais;
IV - promoção e fortalecimento da cidadania;
V - respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos.
Artigo 5º - São diretrizes para a criação do Programa de Enfren-

tamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher:
I – integração operacional da atuação do Ministério Público, da 

Defensoria Pública do Estado e dos Poderes Legislativo e Judiciário na 
área de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher;

II – cooperação entre os órgãos governamentais e as universida-
des públicas e privadas, os institutos de pesquisa, os organismos inter-
nacionais, as fundações e entidades da sociedade civil, e as entidades 
não governamentais com atuação em políticas públicas para as mulhe-
res e promoção de direitos humanos;

III – estímulo à criação e ao fortalecimento de organismos go-
vernamentais municipais, para a execução de políticas de combate à 
violência doméstica e familiar contra as mulheres nos níveis locais, 
principalmente em regiões de maior carência, diminuindo a desigual-
dade regional de equipamentos públicos e fortalecendo a execução des-
centralizada de políticas e serviços públicos, a participação e o controle 
social sobre as políticas para as mulheres;

IV - cooperação com municípios, para possibilitar a atuação con-
junta em torno de planos e metas comuns para as políticas de combate à 
violência doméstica e familiar contra as mulheres;

V – atuação conjunta com o Poder Judiciário, para acompanha-
mento das penas restritivas de direitos, aplicadas pelo juízo competente 
em relação aos autores da prática de violência doméstica, conforme pre-
visto no artigo 152, parágrafo único, da Lei federal nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984 - Lei de Execução Penal, e no artigo 35, V, da Lei Maria 
da Penha.

VI – qualificação permanente dos profissionais envolvidos no 
atendimento, proteção, prevenção e repressão à violência doméstica e 
familiar contra as mulheres;

VII – manutenção de base de dados unificada sobre a violên-
cia contra a mulher, com registro de violência doméstica e familiar de 
forma destacada para fins estatísticos e de formulação de políticas de 
combate e prevenção, observado o disposto na Lei nº 9.918, de 16 de 
março de 1998, na Lei nº 14.545, de 14 de setembro de 2011 e na Lei n° 
15.425, de 16 de maio de 2014;

VIII - realização de estudos, pesquisas e análise de dados esta-
tísticos sobre as causas, frequência e grau de reincidência da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, inclusive com cruzamento de da-
dos sobre raça e classe social, visando ao aprimoramento das medidas 
para o seu combate;

IX – promoção e realização de campanhas educativas voltadas 
para a prevenção da violência doméstica e familiar contra as mulheres;

X – promoção de programas educacionais que disseminem valo-
res éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana;

XI – destaque nas atividades escolares de todos os níveis de ensi-
no da rede estadual, para a discussão de temas relativos a direitos huma-
nos, notadamente a questão de gênero, como instrumento de promoção 
da equidade entre homens e mulheres;

XII – realização de eventos periódicos destinados à discussão e 
divulgação de temas relacionados com a violência domestica e familiar 
praticada contra as mulheres, e consequente formulação de políticas 
públicas;

XIII – realização de campanhas publicitárias para a divulgação 
do PEVDM e conscientização da população em relação à igualdade 
entre homens e mulheres, e à importância da erradicação da violência 
doméstica e familiar contra as mulheres.

Parágrafo único - Os dados estatísticos sobre a violência do-
méstica e familiar contra as mulheres deverão ser encaminhados para 
inclusão nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça 
e Segurança, a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informa-
ções relativo às mulheres em situação de violência.

Artigo 6º - São diretrizes para o acompanhamento das penas res-
tritivas de direitos, conforme o disposto no inciso V do artigo 5º desta 
lei:

I – instituição de serviços de responsabilização e educação do 
agressor com atuação por meio de grupos reflexivos, coordenados por 
equipes multidisciplinares;

II - autonomia técnica das equipes multidisciplinares em relação 
à escolha da fundamentação teórica, das dinâmicas de grupo utilizadas 
e da ordenação e seleção dos temas a serem abordados, que deverão 
tratar, no mínimo, de:

a) Lei Maria da Penha;
b) violência contra a mulher e as diversas causas associadas a ela, 

sob os aspectos social, cultural e religioso; desemprego e desorganiza-
ção do espaço urbano;

c) saúde relacionada a questões de alcoolismo, drogas, doenças 
sexualmente transmissíveis e transtornos mentais;

d) relações familiares e aspectos emocionais das relações a dois;
e) valores essenciais da convivência civil, como a dignidade da 

pessoa, a confiança mútua, o bom uso da liberdade, o diálogo, a solida-
riedade, a obediência e respeito à autoridade;

f) violência doméstica contra crianças e adolescentes;
g) violência doméstica e familiar contra mulher transexual, trans-

gênero, travesti, lésbica e de demais orientações sexuais;
III - promoção de atividades educativas e pedagógicas, buscando 

a conscientização dos agressores quanto à violência cometida e à vio-
lência de gênero como violação dos direitos humanos das mulheres, a 
partir de uma abordagem responsabilizante;

IV - fornecimento de informações permanentes sobre o acompa-
nhamento dos agressores ao juízo competente, por meio de relatórios e 
documentos técnicos pertinentes;

V - encaminhamento dos agressores para atendimento psicológi-
co e serviços de saúde mental, quando necessário;

VI - avaliação e monitoramento permanentemente dos serviços 
prestados;

VII – formação continuada das equipes multidisciplinares envol-
vidas no acompanhamento dos agressores.

§ 1º - Os acompanhamentos dos grupos reflexivos serão realiza-
dos por equipe multidisciplinar, estabelecida pela Secretaria Estadual 
da Mulher.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Be-
ckman, em São Luís, 05 de maio de 2021. - Ana do Gás - DEPUTA-
DA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A violência doméstica e familiar, como já sabemos, é um gran-
de problema não apenas em nosso Estado, mas no mundo. Todos os 
dias diversas providências são tomadas para diminuir qualquer ato de 
violência contra a mulher. Um dos maiores avanços que temos é a Lei 
Maria da Penha, que regula e organiza as ações de atenção e proteção 
à mulher.

Por meio da Lei Maria da Penha, o Estado deixou de ver a vio-
lência doméstica como crime de menor potencial ofensivo e passou a 
dispor sobre uma série de medidas protetivas em favor da mulher vítima 
de agressão no âmbito doméstico e familiar, determinando a prisão pre-
ventiva e em flagrante dos agressores.
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Com isso, o presente projeto de lei tem como objetivo colocar em 

prática uma política pública de combate à violência doméstica e fami-
liar contra as mulheres, para assim gerar conscientização, responsabili-
zação, reeducação e reabilitação do agressor, como forma de prevenir, 
combater e reduzir os casos de reincidência de violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Ou seja, além de responsabilizar o agressor, 
também ensiná-lo sobre o erro que cometeu a fim de que não haja rein-
cidência ou, pelo menos, diminuir o número de reincidência e evitar que 
ocorra até um feminicídio.

Tendo em vista que de acordo com a Constituição é dever do 
Estado assegurar assistência à família, criando mecanismos para coibir 
a violência de suas relações.

É claro que, em alguns crimes cometidos no âmbito doméstico, 
devido a sua gravidade, é obrigatório a aplicação de penalidade mais 
rígida, de privação de liberdade. Contudo, em muitos outros casos, 
se faz necessária a adoção de formas diferenciadas de enfrentamento, 
capazes de coibir a violência e reparar os danos sofridos.

Culturalmente os estereótipos construídos ao longo dos séculos 
sobre as diferenças entre homens e mulheres e os papéis que ambos 
devem desempenhar na sociedade são responsáveis por serem as raízes 
desse tipo de violência. Com isso, é de extrema importância que essa 
cultura seja transformada no âmbito educacional, para completar as mu-
danças legislativas, que por si só, não são suficientes.

É de bom alvitre ressaltar que, embora a Lei Maria da Penha 
já tenha 15 anos de sua promulgação, várias das políticas públicas 
previstas não foram concretizadas de forma plena, dentre elas os Centro 
de Educação e de Reabilitação dos Agressores.

Tal proposição não invade a competência legislativa reservada ao 
Chefe do Poder Executivo, na medida em que não inova em relação à 
estrutura e organização dos órgãos públicos ou ao regime de seus servi-
dores, restringindo-se a estabelecer diretrizes para ampliação e unifor-
mização de trabalho que já vem sendo realizado, o acompanhamento da 
aplicação de pena que visa à educação e à reabilitação dos agressores, 
e a consequente redução da reincidência dos mesmos em crimes de ta-
manha gravidade. 

Essa seria uma contrapartida necessária para uma efetiva mudan-
ça no centário familiar das vítimas e agressores, tendo em vista que 
apenas a aplicação da lei penal nos casos de violência domésticas não 
têm sido suficiente para o combate efetivo desse tipo de violência.

Por óbvio, alguns crimes cometidos no âmbito doméstico, devi-
do a sua gravidade, a aplicação da penalidade deve ser mais rígida, de 
privação de liberdade, para que não ocorra a banalização da violência 
doméstica. Contudo, em outros casos, é necessário a adoção de formas 
diferenciadas de enfrentamento, que são capazes de coibir a violência 
e reparar os danos sofridos, sem passar pelo aprisionamento em si do 
agressor, o que contribui para o desafogamento do sistema carcerário.

Para complementar a transformação dessa cultura arcáica de 
raízes de violência cravadas nos esteriótipos construídos ao longo dos 
séculos sobre as diferenças entre homens e mulheres e seus supostos 
papéis a serem desempenhados na sociedade. É necessário que essa 
cultura também seja transformada no âmbito educacional, para comple-
mentar as mudanças legislativas.

A própria Lei Maria da Penha prevê a instalação de equipe mul-
tidisciplinar com o objetivo de desenvolver a orientação, o encaminha-
mento, a prevenção e outras medidas, voltadas tanto para a ofendida e 
seus familiares, quanto para o agressor.

O objetivo da Lei Maria da Penha é resgatar não somente a digni-
dade das mulheres vítimas de violência doméstica, mas também a dig-
nidade da família como um todo.

Diante todo o exposto, o presente projeto procurou trazer diretri-
zes para a efetiva promoção da ressocialização do agressor, de maneira 
a garantir a uniforme atuação de todos os envolvidos e por isso, peço 
apoio para aprovação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Be-
ckman, em São Luís, 04 de maio de 2021. - Ana do Gás - DEPUTA-
DA ESTADUAL

PROJETO DE LEI N.º 249 /2021

Dispoe sobre a reparação de danos 
e a aplicação de multa nos casos de picha-
ção, depredação, destruição e outros meio 
de danificação do patrimonio publico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica obrigado a reparar integralmente o dano e a pa-
gar multa no valor de 5 (cinco) a 20 (vinte) Salários Mínimos vigente, 
aquele que pichar, destruir, depredar ou danificar bem móvel e imóvel 
integrante do Patrimonio Publico Estadual.

Paragrafo Unico – A multa que se refere o artigo 1.º desta Lei, 
será aplicada em dobro no caso de reincidencia.

Art. 2.º -  Quando o autor do dano for absolutamente ou relativa-
mente incapaz, o dever de indenizar e pagar a multa previsto no artigo 
1º e paragrafo unico, recaira sobre seus responsáveis legais.

Art. 3.º - As sanções indicadas nos artigos 1.º e 2º não eximem 
os infratores ou seus representantes legais da responsabilidade civil e 
criminal a que estiverem sujeitos.

Art. 4º - Excetuam-se das responsabilidades previstas no artigo 
1º as pinturas, grafites e outras manifestações artísticas, desde que ex-
pressamente autorizadas pelo Poder Executivo que regulamentará atra-
vés de Dedreto.

Art. 5º -  As despesas decorrentes da execução desta Lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias proprias, suplementadas, se 
necessário.

Art. 6.º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

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

JUSTIFICATIVA

De acordo com a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, o ato de 
pichar é crime com pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e 
multa.

A presente proposição visa combater umas das formas de polui-
ção visual e desrespeito ao patrimônio público, que tem ocorrido com 
frequência em nosso estado. Todo patrimônio público, seja ele históri-
co, tombado ou cultural pertence a todos nós. Ele conta a nossa história, 
a história de nossa terra, além de retratar a nossa cultura.

Não podemos tolerar, portanto, deixando impune, os atos de van-
dalismo que destroem, danificam, desvalorizam e, sobretudo, desrespei-
tam nossos bens. Ainda que haja previsão legal na Lei Civil e Penal para 
a responsabilização dos infratores, na grande maioria dos casos, os atos 
de vandalismo segue impunes. E essa impunidade precisa diminuir pois 
é ela que acaba por estimular as infrações.

O exercício do direito de manifestação encontra limites e estes 
devem ser estabelecidos e fiscalizados pelo Estado. Se, por um lado, 
a conscientização sobre a importância da preservação dos bens publi-
ca na escola e no seio familiar tentam impedir atitudes desrespeitosas, 
não é de se olvidar que reprimenda através da penalidade eficaz trará 
importante reforço.

O objetivo desta proposição é o resgate do civismo, a interna-
lização de valores como ética, cidadania, respeito a preservação do 
patrimônio público. E a responsabilização dos infratores ou seus re-
presentantes legais através de medidas que inibam a iniciativa ou a rein-
cidência é medida que requer urgência.

 É por ser de grande interesse público, e por entender que a 
medida proposta trará mais respeito ao patrimônio público maranhense, 
que peço o apoio dos pares na apreciação e na aprovação deste projeto 
de lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 04 de maio de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado 
Estadual
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PROJETO DE LEI N.º 250/2021     

Institui a Política de Albergues Pri-
sionais para Mulheres no Estado do Ma-
ranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica instituída a Política de Albergues Prisionais para 
Mulheres no Estado do Maranhão. 

Art. 2º - Os Albergues terão como objetivo principal a reintegra-
ção social das detentas e deverão estar aparelhados para prover-lhes:

I – Alimentação;
II – Assistencia social;
III – Serviços médicos;
IV – Orientação jurídica;
V – Capacitação profissonal;
Art. 3.º -  Cada Albergues deverá ser equipado com berçário, 

creche e espaço para filhos das detentas com idade de zero a 18 meses.
Art. 4.º -  A administração dos Albergues Prisonais para Mulhe-

res poderá contar com a participação de entidades aptas e diispostas a 
participar de sua mantutenção e gestão.

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

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo equacionar a falta de 
vagas e a qualidade do atendimento para as detentas no sistema prisio-
nal do Estado. Vem aumentando o número de mulheres presas, grande 
parte delas devido ao envolvimento com drogas. Parte expressiva, em-
bora em período curtos, acaba destinada ao regime fechado, uma vez 
que o envolvimento com drogas caracteriza crime hediondo.

Um número reduzido de detentas estão em penitenciária femini-
na. A maioria está em alojamentos e celas dentro de complexos mas-
culinos. Em nosso país, de 80 presídios com mulheres, apenas 3 (três) 
são exclusivamente femininos, como determina a Constituição. Este é 
o principal motivo para instituir a Política de Albergues Prisionais para 
Mulheres no Estado do Maranhão.

A demora no julgamento dos processos e a superlotação das uni-
dades prisionais principalmente no atual momento de PANDEMIA está 
causando grandes aglomerações, isso vem agravando a situação nos 
presídios, causando grave perigo para a saúde das detentas e demais 
funcionários e servidores do Presídio. 

Parece oportuno ainda observar que a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal vem reconhecendo a constitucionalidade de projetos 
de lei originários do Poder Legislativo para instituir políticas públicas, 
desde que assegurem a dignidade do ser humano (inciso III, art. 1º da 
CF), bem como o cumprimento de direitos e princípios fundamentas. 
A par disso vale invocar o §2.º de art. 5º da Carta, segundo o qual as 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação 
imediata.

Quem conhece a situação dos presídios entende que a instituição 
dos Albergues conforme sugere o Projeto de Lei é uma questão de hu-
manidade.

 É por estas razões que peço o apoio dos pares na aprovação deste 
projeto de lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 05 de maio de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado 
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 006 /2021.

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manoel Bequimão” ao Jean 
Carlos Nunes Pereira

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel 
Bequimão” ao Jean Carlos Nunes Pereira.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua 
publicação.

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

JUSTIFICATIVA

É Defensor Público estadual (aprovado em 1º lugar) Mestre em 
Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão (aprovado 
em 1º lugar) Professor Assistente da Universidade Estadual do 
Maranhão (aprovado em 1º lugar). 

É Coordenador do Grupo de Pesquise e Extensão Novos 
Caminhos.  Professor do Curso Themas. Palestrante e professor pelo 
país.  Titular do Núcleo de Direitos Humanos da DPE-MA.

É de autoria do defensor público Jean Carlos Nunes Pereira, 
titular do Núcleo de Direitos Humanos, da Defensoria Pública do 
Estado (DPE/MA), o livro “Caminhos para Democratização do 
Direito”, lançado este ano pela editora Juspodivm, com 160 páginas. 
“O livro congrega as experiências da atuação da Defensoria Pública 
com a atuação do Mestrado em Políticas Públicas pela Universidade Fe-
deral do Maranhão, que tive a oportunidade de fazer graças ao apoio da 
Defensoria. À experiência acadêmica aliei a profissional para o desen-
volvimento da minha pesquisa, que resultou na publicação deste livro”. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Manuel Beckman a Antonio da 
Conceição Costa Ferreira. 

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel 
Beckman a Antonio da Conceição Costa Ferreira.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 05 de maio de 2021. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 
dispõe, em seu artigo 139, “a”, que a Medalha Manuel Beckman será 
concedida aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do 
Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou, ainda, aos que 
proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados 
merecedores do recebimento da comenda.

Antonio da Conceição Costa Ferreira nasceu em 28 de julho de 
1939, em Central do Maranhão. Filho de Messias Ferreira e Maria José 
Costa Ferreira. Casou-se com Eline Nogueira Ferreira e é pai de Davi 
Kennedy Ferreira, Debora Cristina Nogueira Ferreira, Ana Ruth No-
gueira Ferreira, Célia Zebina Nogueira Ferreira, Israel Nogueira Ferrei-
ra, Enos Henrique Nogueira Ferreira, Kezia Raquel Nogueira Ferreira e 
Antonio da Conceição Costa Ferreira Filho.

Formou-se em Direito, pela UFMA, e em Ciências Sociais, pela 
UnB. Foi professor, torneiro mecânico e advogado. Também trabalhou 
como Auditor Fiscal do Trabalho e ocupou o cargo de Secretário de 
Desenvolvimento Social do Maranhão no período de 2009 a 2010.

Foi vereador e deputado federal por diversas legislaturas, sendo 
um importante legislador brasileiro, atuando na Assembleia Nacional 
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Constituinte. 

Como se observa, a trajetória de Antonio da Conceição Costa 
Ferreira o faz merecedor da Medalha do Mérito Legislativo por con-
tribuir de forma significativa para o desenvolvimento do Maranhão por 
meio de seu trabalho.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 05 de maio de 2021. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008 /2021

Concede o Título de Cidadão Mara-
nhense a Celio Luiz Barbosa.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense a Celio 
Luiz Barbosa, natural de Belo Horizonte – Minas Gerais.

Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 05 de maio de 2021. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 
dispõe, em seu artigo 138, “h”, Título de Cidadão Maranhense, conce-
dido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas cul-
tural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social e 
desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo.

Célio Luiz Barbosa, nasceu em 10 de novembro de 1958, na Ci-
dade de Belo Horizonte/MG, filho de Juvenal da Cruz Barbosa e Atalice 
Gonçalves Barbosa, casado com Eneida Maria Medeiros Lustosa e pai 
de 03 filhos, Luiz Vitor, Celinho e João Vitor. Terapeuta formado pela 
Escola de Formação e Orientação Regional de Terapeutas no Rio de 
Janeiro/RJ.  Célio tem forte atuação em Timon, onde juntamente com 
a família Lustosa, Dom Miguel Fenelon, Padre Pedro Balzzi e Leigos 
da Arquidiocese de Teresina, fundaram a Fundação da Paz atual Fazen-
da da Paz. Uma instituição sem fins lucrativos que acolhe dependentes 
químicos.

Nesses 32 anos Célio se especializou na área da dependência 
química e ajudou a implantar mais de 100 (cem) comunidades terapêu-
ticas em todo o Brasil. Atualmente é presidente da Federação Norte e 
Nordeste de Comunidade Terapêutica – FENNOCT  e durante quatro 
anos presidiu a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas 
– CONFENACT, atualmente assumiu o cargo de Tesoureiro na CON-
FENACT, membro do Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas. 

Célio coordena a Fazenda da Paz há 23 anos, incansável da luta 
pela melhoria das políticas públicas sobre drogas, sempre buscou o me-
lhor para a sociedade de nosso país no resgate a vidas. Acredita que o 
amor e a fé em Deus fez de sua missão a missão de milhares de famílias 
e jovens que hoje vivem em paz em seus lares. “Fazer o bem faz bem!”

Como se observa, a trajetória de Célio Luiz Barbosa o faz mere-
cedor do Título de Cidadão Maranhense.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 05 de maio de 2021. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Manuel Beckman a Frederico 
Veloso de Castro. 

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel 

Beckman a Frederico Veloso de Castro.
 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de 

sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 05 de maio de 2021. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 
dispõe, em seu artigo 139, “a”, que a Medalha Manuel Beckman será 
concedida aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do 
Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou, ainda, aos que 
proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados 
merecedores do recebimento da comenda.

Frederico Veloso de Castro é natural de Bacabal – Maranhão, tem 
31 anos dos quais boa parte foi dedicada ao esporte.

Foi revelado na Escola de Natação Viva Água, em São Luís do 
Maranhão e é especialista na categoria nado borboleta. Ao longo da sua 
carreira já integrou os seguintes clubes: Viva Água (São Luís - MA - 
1997/2004); MAC/Nina (São Luís - MA - 2004/2008); Virgínia Gators 
(Roanoke - VA - 2008); Davie Nadadores (Flórida - FL - 2009); Esporte 
Clube Pinheiros (SP - 2009); Flamengo (RJ - 2010); Fluminense (RJ - 
2011); Bayer Leverkusen (Dusseldorf - Alemanha - 2013); Botafogo 
(RJ - 2014); Sampaio Corrêa (São Luís - MA - 2015); Minas Tênis 
Clube (Belo Horizonte - BH - 2016).

Na coleção de títulos, destacam-se os seguintes:
2005 - Recordista brasileiro Júnior na prova 200 metros Nado 

Borboleta;
2006 - 3° lugar no Mundial Júnior;
2007 - Recordista na Copa do Pacífico, nas provas de 100m e 

200m;
Recordista Americano Júnior, na prova de 100m Nado Borboleta;
2009 - Medalha de prata na prova 200m Borboleta, na Copa do 

Mundo em Berlim (nesta prova, o americano Michael Phelps terminou 
em 5º lugar);

2010 - 1º lugar na Copa do Mundo em Berlim - Alemanha;
2º lugar na Copa do Mundo da China, na prova 200m Borboleta;
2º lugar no Campeonato Absoluto Brasileiro de Natação - Troféu 

José Ankel;
2011 - 2º lugar no Campeonato Brasileiro Absoluto - Open Cor-

reios/RJ;
Recordista regional na prova 100 jardas, na Flórida EUA;
2012 - 2º lugar no Open Correios/SP;
Recordista do Campeonato Carioca, na prova dos 50m Nado Bor-

boleta;
2013 - 3º lugar na Copa do Mundo de Natação, prova 200m Bor-

boleta, em Dubai;
Recordista no Campeonato Norte/Nordeste, prova 100m Borbo-

leta;
Campeão nos 100m e 200m Borboleta, no Campeonato Europeu 

de Natação, em Darmstadt na Alemanha;
2014 - 3º lugar no Open Correios/RJ;
Recordista Europeu em Düsseldorf;
2015 - 5º lugar na Copa do Mundo, na França;
2016 - Finalista na Seletiva Olímpica, ficando a menos de 1 se-

gundo de conquistar o índice para representar o Brasil nos jogos olím-
picos.

2017 - Vitorioso em todas as provas no Campeonato Estadual do 
Rio de Janeiro, sendo o melhor atleta do ano, com a maior pontuação 
no decorrer do ano.

2018 - Vitorioso em todas as provas que participou nos Estados 
Unidos: cinco competições na Flórida e Carolina do Norte.

2019 - O atleta fechou o ano com o tempo melhor do que os 
tempos de recordistas nacionais em vários países de primeiro mundo.

Recorde do campeonato Norte Americano, nas provas de 50 e 
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100 Borboleta, Flórida.

Como se observa, a trajetória de Frederico Veloso de Castro o 
faz merecedor da Medalha do Mérito Legislativo por contribuir de for-
ma significativa para o desenvolvimento do Maranhão por meio de seu 
trabalho.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 05 de maio de 2021. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO Nº 198 /2021

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois 
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada mensagem de profundo 
pesar aos familiares do amigo e companheiro de luta Antônio Furtado 
da Silva (Sr. chofer), ocorrido hoje, dia 04 de maio de 2021 (terça-fei-
ra), nesta cidade de São Luís-MA, no Hospital Carlos Macieira, vítima 
da COVID-19.

O nobre amigo era Presidente da Colônia de Pescadores Z–032 
do município de Cajari-MA, onde contribuiu de forma significativa, 
prestando relevantes serviços na área da pesca, com muita determina-
ção, competência e zelo. Sua dedicação e contribuição se constituem 
sem dúvidas marca indelével na sua trajetória, em especial ao trabalho 
destinado à pesca artesanal no Município de Cajari-MA e tem o nosso 
reconhecimento. 

Sensibilizado e consternado com o seu falecimento, me solidari-
zo com familiares, amigos e toda comunidade pesqueira daquele mu-
nicípio, pela irreparável perda. Que Deus possa lhes dar a resignação e 
a capacidade de superação necessária nesse momento de tão profunda 
dor. Nos resta guardar o amor, as saudades e as memórias do legado 
por ele deixado, que serão perenes. Sua partida deixará grande lacuna 
ao município de Cajari-MA e ao Setor Pesqueiro, eis que perdemos um 
grande aliado.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de 2021. - Edson 
Araújo - Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO N° 199 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do Ed-
milson José Alves da Silva, externando o mais profundo sentimento de 
Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 26 de abril do corrente ano.

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

INDICAÇÃO Nº 1420 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
Ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Senhor Flávio Dino, e ao Se-
cretário Estadual de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitan-
do a melhoria da MA - 341, do trecho que interliga o Município de 
Paulo Ramos a Bom Lugar. A referida Indicação, tem como finalidade 
a melhoria da mobilidade, oferecendo infraestrutura que possibilite um 
tráfego mais ágil e seguro para todos.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA). São Luís, 05 de maio de 2021. - Rafael Leitoa - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1421 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Senhor Flávio Dino e ao Se-
cretário de Estado da Saúde – SES, o Senhor Carlos Lula, solicitando 
a implantação de uma Unidade de Especialidades Odontológicas do 
Maranhão – Sorrir, no município de Timon – MA.

O referido programa visa a descentralização da saúde bucal ma-
ranhense, assim, ofertando serviços de média e alta complexidade, aos 
quais a população antes não tinha acesso. Assim, solicitamos o atendi-
mento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA). São Luís, 04 de maio de 2021. - Rafael Leitoa - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1422 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Senhor Flávio Dino; ao Secre-
tário de Segurança Pública do Estado – SSP, o Senhor Jeferson Portela 
e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o 
Coronel Pedro Ribeiro, solicitando a destinação de 01 (uma) motoci-
cleta para reforço das atividades da Polícia Militar no Município de 
Paulo Ramos, MA.

Tal indicação tem como finalidade dar agilidade ao policiamento 
do município, com maior qualidade no patrulhamento, fortalecendo a 
eficiência da segurança pública. Assim, solicitamos o atendimento ao 
nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA). São Luís, 04 de maio de 2021. - Rafael Leitoa - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1423 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
Ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Senhor Flávio Dino; ao Se-
cretário de Segurança Pública do Estado – SSP, o Senhor Jeferson Por-
tela e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, 
o Coronel Pedro Ribeiro, solicitando a destinação de 01 (uma) viatura 
policial para reforço das atividades da Polícia Militar no Município 
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de Timon, MA.

Tal indicação tem como finalidade dar agilidade ao policiamento 
do Município, com maior qualidade no patrulhamento, fortalecendo a 
eficiência da segurança pública. Assim, solicitamos o atendimento ao 
nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 05 de maio de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1424 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminha-
do Ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Senhor Flávio Dino; ao 
Secretário de Segurança Pública do Estado – SSP, o Senhor Jeferson 
Portela e ao Delegado-Geral de Polícia Civil do Maranhão, o Senhor 
André Luís Gossain, solicitando a destinação de 01 (uma) viatura po-
licial para reforço das atividades da Polícia Civil no Município de 
Timon, MA.

Tal indicação tem como finalidade dar agilidade ao policiamento 
do Município, com maior qualidade, fortalecendo a eficiência da segu-
rança pública. Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 05 de maio de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1425 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
Ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Senhor Flávio Dino, e ao 
Secretário Estadual de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, soli-
citando a melhoria dos trechos que interligam os Povoados Nova 
Olinda, Brejo Grande e Serra da Desordem no Município de Paulo 
Ramos, MA. A referida Indicação, tem como finalidade a melhoria da 
mobilidade, oferecendo infraestrutura que possibilite um tráfego mais 
ágil e seguro para todos.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA). São Luís, 05 de maio de 2021. - Rafael Leitoa - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1426/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 

Ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Senhor Flávio Dino e ao Se-
cretário de Estado da Saúde – SES, o Senhor Carlos Lula, solicitando, 
em caráter de urgência, a reforma do Hospital Municipal de Paulo 
Ramos “Dr. Carlos Macieira”, bem como, aquisição de equipamen-
tos hospitalares que reforçarão o funcionamento do mesmo.

Tal demanda tem como objetivo contribuir para a efetividade do 
direito social de todos ao acesso a saúde, de maneira digna, visando um 
melhor atendimento da população daquela região.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 05 de maio de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1427 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Se-
nhor Secretário de Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto, solicitan-
do a melhoria e implantação asfáltica de toda MA – 332 que liga os 
municípios de Coroatá à Pirapemas, haja vista tratar-se do estratégico 
corredor de tráfego que faz acontecer o intercambio social, econômico e 
cultural, entre as duas cidades. 

Sabe-se, inclusive, que o governador do Estado, ciente do nível 
de desgaste e dos perigos que a rodovia representa para o tráfego de 
pessoas, de mercadorias e de animais, já se comprometeu com diver-
sas lideranças da área a recuperá-los, tendo, inclusive, autorizado a ini-
ciação das obras e serviços essenciais a essa recuperação, dentro do 
contexto socioeconômico que a rodovia representa para todas aquelas 
cidades.

E, o pleito que ora pedimos seja aprovado e encaminhado pela 
Mesa Diretora da Casa, tem o objetivo de fazer coro com os trabalha-
dores da área que alimentam a produção e o consumo da região; com 
os estudantes que diariamente precisam encarar os desafios da vida em 
busca da profissionalização  que o mercado requer; com os professores 
que militam no dia a dia dos povoados e distrito das cidades, disse-
minando o conhecimento e trocando experiências de vida; essa rota é 
essencial para os profissionais de saúde que cuidam da vida e bem estar 
de seus pacientes; com os produtores rurais que usam a rodovia para o 
escoamento da produção e para a aquisição dos insumos; com os co-
merciantes, enfim, com os transeuntes que encontram  na MA  - 332  a 
rota natural de seu dia a dia, e que por isso mesmo convivem permanen-
temente com o perigo.

É em nome das preocupações de toda essa gente e das causas que 
defendem que peço, aos ilustres pares que aprovem a presente indicação 
e façam-na chegar às mãos do senhor secretário de Infraestrutura do 
Estado.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em 05 de maio de 2021. -  Fábio Braga - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1428 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, que seja  encaminhado ofício A ILUSTRÍS-
SIMA DIRETORA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA TE-
LEFONIA MÓVEL “VIVO” - NORTE, SENHORA OLENITA 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      QUINTA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2021 19
PAES BARRETO SANTOS, solicitando providências, no sentido 
de determinar A INSTALAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NO 
POVOADO PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO/MA, 
objetivando a Implantação de uma  torre/antena de telefonia móvel é 
importante ressaltar que para ser possível a prestação de serviços de 
telecomunicações, se faz necessário a  qualidade de um bom sinal, para 
assim  atender as demandas da população, que cada vez mais faz  uso 
do celular para comunicação, trabalho e  lazer. 

O Povoado Paraíso está localizado a 37,2 (trinta e sete) quilôme-
tros da sede do município de Pinheiro, apresenta uma densidade popu-
lacional de 83 mil habitantes, base econômica, agricultura e pecuária, 
até o momento não recebeu nenhum investimento na área de telefonia 
móvel. A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, entretanto, 
carece de mais investimentos em infraestrutura, uma vez que telecomu-
nicações e seus serviços são motores para o desenvolvimento econômi-
co e inclusão social.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da Ope-
radora “VIVO”, para que haja mais investimentos no município de 
PINHEIRO (MA), de modo a reduzir as barreiras que impedem am-
pliação dos serviços de comunicação. Dessa forma, vale ressaltar que 
a implantação do novo objeto tecnológico, acarretará benefícios de or-
dem econômica e social.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 05 Maio de 2021. - DR. LEOR-
NARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 1429/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requei-
ro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminhados ofícios ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flá-
vio Dino, ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Mara-
nhão, Senhor Jeferson Portela e ao Comandante Geral da Polícia 
Militar do Estado do Maranhão, Senhor Pedro de Jesus Ribeiro 
dos Reis solicitando a adoção de providências no sentido de reforçar 
a segurança pública com medidas preventivas, aumento de efetivo 
policial e disponibilização de viaturas no município de Arame, in-
terior do Estado, que vem sofrendo com alto índice de criminalidade. 
Moradores alertam inclusive para homicídios à luz do dia que não são 
coibidos em virtude do baixo efetivo policial presente na cidade. 

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...].” (Cons-
tituição Federal, 1988)

Diante do exposto, solicitamos medidas urgentes que possibili-
tem o combate e a redução da criminalidade na referida localidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1430/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Estado de 

Segurança Pública, o Sr. Jefferson Miller Portela e Silva solicitan-
do despendimento de esforços na apuração, prevenção e punição dos 
fatos de possível feminicídio ocorrido no bairro do Maiobão, Paço do 
Lumiar. 

Os altos índices de feminicídio no Brasil vêm chamando atenção, 
sobretudo neste período de pandemia. Por conseguinte, essa problemá-
tica requer acompanhamento efetivo e medidas urgentes. Desta feita, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 04 de maio de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1431/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que 
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o 
Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, solicitando-lhe que 
adote providências no sentido de instituir no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, o Programa Social de Distribuição de Gás em Botijão GLP (Gás 
Liquefeito de Petróleo) “Vale-Gás” às famílias em situação de maior 
vulnerabilidade social no Estado do Maranhão, enquanto perdurar esta-
do de calamidade pública,  a teor do que dispõe a propositura de Lei nº 
256/2020, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 05 de maio de 2021. - LEONAR-
DO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1434 / 2021

Senhor Presidente, 
          
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida 
a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO 
PREFEITO DE SÃO LUIS, SENHOR EDUARDO BRAIDE, solici-
tando providências, no sentido de determinar QUE SEJA RETOMADA 
A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE 
AULA, RECURSOS FNDE, FOTOS EM ANEXO, NO RESIDEN-
CIAL DA RIBEIRA, NO BAIRRO DO MARACANÃ, considerando 
que a retomada de uma obra desse porte é imprescindível  para o bem-
-estar da sociedade, uma vez que é na escola que crianças, adolescentes 
e jovens obtêm uma gama de conhecimentos que, dificilmente aprende-
rão noutro contexto.

Educação se constitui um motor para a expansão econômica ao 
mesmo tempo, mola propulsora de desenvolvimento social e político. 
Educação é um direito fundamental e social que deve ser garantido pelo 
Poder Público.

Somos conscientes do compromisso do seu governo com a edu-
cação, portanto, para construirmos a São Luís do futuro, é necessário 
retomar a construção dessa relevante obra para o Residencial da Ri-
beira e bairros adjacentes, com o objetivo de ampliar o espaço para o 
conhecimento, enfim, com o intuito de melhorar ainda mais a qualidade 
do ensino, da educação, do lazer e, preparar melhor nossas crianças, 
adolescentes e jovens para que possam enfrentar o competitivo mercado 
de trabalho.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 04 de 
maio de 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da ora-
dora) – Bom dia a todos! Senhor Presidente, senhoras deputadas e de-
putados, internautas, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ser-
vidores desta Casa, meus colegas que estão em sessão remota, deputada 
Cleide, deputado Edson Araújo, feliz por sua recuperação, deputado, 
graças a Deus, deputado Edivaldo, deputado Zito, bom dia a todos e 

a todas. Caros colegas, para os deputados que, assim como eu, todos 
vocês têm compromisso com as causas do nosso estado do Maranhão. 
Senhor Presidente Othelino, mais uma vez, vamos comemorar e passar 
o Dia das Mães, de forma diferente, quero aqui deixar a minha home-
nagem a todas as mães maranhenses, do mundo, do Brasil, porque ser 
mãe, em plena pandemia, nos traz muitos desafios, deputada Mical, o 
momento ainda é delicado, nos obriga a ficar distantes daqueles que 
mais queremos abraçar, daquelas que mais queremos abraçar, e falan-
do em desafio, eu quero aproveitar para homenagear, especialmente, as 
profissionais de saúde, as colegas que nos recebem aqui tão bem, que 
cuidam de todo esse espaço, que adotam todas as medidas e as outras 
que estão nas linhas de frente, nos hospitais, nos postos de saúde, essas 
mulheres guerreiras, que deixam de cuidar de suas próprias famílias e 
estão dando o máximo para cuidar do próximo, que arriscam as suas 
vidas todos os dias em seus ambientes de trabalho e que precisam ser 
lembrados. Gostaria também de homenagear àquelas mães que estão 
cumprindo pena e que estão separadas de seus filhos e filhas, as nos-
sas mamães apenadas, é importante lembrar dessas mulheres que estão 
cumprindo pena, eu gostaria aqui de deixar toda a minha homenagem 
também a essas mulheres, a essas mães. Deixo aqui a minha solidarie-
dade, o meu carinho, aos filhos e filhas que perderam suas mães nessa 
pandemia. Que Deus possa confortar o coração de cada uma dessas 
pessoas, de cada filho, de cada filha, porque só sente essa dor quem já 
perdeu alguém que ama. E eu finalizo reforçando, Senhor Presidente, 
que todas nós, mães, mulheres somos especiais pelo simples fato de a 
gente amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Agradeço 
muito a Deus de todas nós mães podermos desenvolver. É uma coisa 
extremamente divina nós mulheres, nós mães desenvolvermos esse sen-
timento sem esperar nada em troca. Ele se define na palavra mãe. Que 
todas nós mães maranhenses, mães de todo o Brasil possamos continuar 
firmes nessa missão de ser mãe, porque não é fácil. Nessa pandemia, 
nós aprendemos, nós fomos tudo: professoras, domésticas, porque a 
covid-19, como relatei, a gente teve que enfrentar todos esses desafios. 
E também tivemos que nos solidarizar com as mães que cuidam dos 
nossos lares. São pessoas de confiança que, ao sairmos para trabalhar, 
a gente entrega todo nosso lar, toda nossa família para grandes impor-
tantes mulheres, mães que deixam seus lares para cuidar dos nossos. 
E, desde o ano passado, a gente vem neste desafio, se equilibrando em 
várias funções. Mas eu tenho certeza que, se Deus quiser logo, logo nós 
estaremos passando por tudo isso juntos e juntas. Deixo aqui o meu 
abraço e um feliz dia das mães a todas as mães, a todas as mães aqui da 
Casa do Povo, às nossas servidoras, a todas em geral. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Bom dia, senhores. Bom dia, Senhor Presidente, Secre-
tários presentes à Mesa, Deputado Roberto Costa, colegas deputados 
e deputadas presentes em plenário, imprensa, galeria representada pela 
internet, que nos acompanha e à sociedade maranhense. Senhor Presi-
dente, ocupo esta tribuna nesta manhã para dizer, como eu tenho dito 
várias vezes, que o Governo Flávio Dino tem se preocupado por demais 
e trabalhado com ações prepositivas nessa questão do covid-19. Isso é 
indiscutível. Mas também é preciso ressaltar que o Governo, apesar de 
todos os recursos despendidos nessa guerra contra a covid, que é uma 
verdadeira economia de guerra. Os gastos são como os gastos de uma 
guerra. Ele começa a se preocupar com outras áreas no estado do Ma-
ranhão. Já começa a ver os prefeitos ficando satisfeitos porque houve 
uma atitude do Governo de colocar, pelo menos, uma ação, uma obra 
junto à cada município na área de infraestrutura, ou na área da saúde, 
ou na área da educação, ou na área social. Mas começou-se a fazer 
convênios ou através de ações diretas do próprio governo, obras outras 
que não são relacionadas à covid, mas que demonstram a preocupação 
do governador que, mesmo nesse momento, ele também não deixa de 
olhar para outras questões importantes do Estado do Maranhão, como 
a construção de pontes, de rodovias, asfaltamento de ruas, construção 
de colégio, construção de hospitais. E eu quero parabenizar o governo 
Flávio Dino porque apesar de tudo o mundo não parou, o Maranhão não 
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parou, as necessidades da sociedade maranhense não terminaram por aí. 
Continuamos, Senhor Presidente, precisando de água nos bairros, nos 
povoados, de estradas vicinais que estão nos últimos dois, três, invernos 
passados acabaram praticamente todas no Estado do Maranhão e os mu-
nicípios estão ali sufocados, apenas os municípios para recuperá-las. Eu 
quero parabenizar o governador e o governo, o governador Flávio Dino 
e o governo, por terem a condição de fazer investimentos em outras 
áreas que não seja a covid. E em especial, eu me lembro, Senhor Presi-
dente, que no pretérito próximo, aí alguns anos atrás, nós brigávamos 
ali para levar o hospital de 100 leitos, eu, o deputado Antônio Pereira, 
para levar o hospital de 100 leitos a Imperatriz e hoje o governador 
mantém aquele hospital com custo enorme que está servindo para tudo, 
inclusive para a covid. Também os hospitais de 20 leitos foi uma luta 
nossa na Região Tocantina, muitos municípios não tinham, que hoje es-
tão ali sendo beneficiados com esses hospitais de 20 leitos. Logo depois 
veio a luta do deputado Antônio Pereira conscientizando o governador 
Flávio Dino numa grande reunião com todos os vereadores de Impe-
ratriz, no Palácio, no início eu até senti que o governador não recebeu 
muito bem ali aquela ideia, naquele momento, depois absorveu, está 
hoje construindo um hospital de urgência e emergência em Imperatriz. 
Uma luta também do deputado Antônio Pereira, mas agora o meu co-
ração se alegra, porque nesse momento onde ele praticamente o gover-
nador dá uma obra para cada município ele oferece uma obra de grande 
importância para o município de Amarante. Isso praticamente começou 
aí numa conversa, lá em janeiro com Governo, e a coisa vai avançando 
por meio das Secretarias, ultimamente com o senhor deputado federal 
licenciado, secretário das Cidades, Márcio Jerry, estamos avançando e 
praticamente já está politicamente autorizado, isso vai acontecer, a obra 
de Amarante será a construção de um hospital. Amarante é uma cidade 
que tem hoje uma MAQ, tem recursos para manter, como manter um 
hospital, só que sua planta hospitalar foi feita em cima de uma usina de 
arroz, uma planta antiga que não tem condições de atender a popula-
ção daquela cidade e o governador praticamente autorizou a construção 
desse hospital para Amarante, terminando, Senhor Presidente, esta luta 
começou nesta eleição, quando nosso naquela época candidato a pre-
feito Vanderly dizia o povo de Amarante que se fosse eleito construiria 
um hospital e ele colocou isso na cabeça, ofereceram algumas coisas 
para ele fazer ele: “Não! Eu quero um hospital, quero hospital”. E o 
governador e o governo compreenderam a importância social desta obra 
para que possa atender a saúde pública de Amarante e tudo indica que 
já há uma determinação política de fazê-la, e eu quero em nome do 
povo de Amarante agradecer ao Governador Flávio Dino, ao secretário 
Márcio Jerry essa obra que será realizada no Governo de Wanderly e 
que não será do Wanderly, não será do Deputado Antônio Pereira, nem 
do Governador Flávio Dino. Será do povo de Amarante para atender e 
cumprir a função social a que um hospital se destina. Muito obrigado 
Governador Flávio Dino. Eram essas as minhas palavras, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Professor Marco Aurélio, que participa remotamente da ses-
são, tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, de-
putadas, eu também quero. Deputada Ana, reforçar aqui essa data muito 
especial do dia das mães que vamos celebrar agora em poucos dias. E 
destacar, Presidente, nessa data tão especial, a luta de algumas mães do 
nosso Maranhão, mães dos mais diversos municípios do Maranhão, que 
têm travado uma luta justa, uma luta pelos seus filhos, na busca pela 
vacinação contra a covid-19, contra o coronavírus. Eu falo das mães, 
a exemplo da Samanta, aqui de Imperatriz, que é a mãe da Isadora. Eu 
lembro que, quando a Isadora nasceu, eu estudava com a Samanta à 
época. Hoje a Isadora tem 21 anos. E a Isadora tem Síndrome de Down. 
E mães de Imperatriz e mães de crianças, de jovens e adultos com Sín-
drome de Down de todo o Estado têm levantado essa bandeira na busca 
de se garantir a prioridade na vacinação, para as pessoas com Síndro-
me de Down acima de 18 anos. Aqui em Imperatriz não se consegue 
ter essa quantidade exata e essas mães, juntamente com essas crianças, 
jovens e adultos com Dow, têm feito uma campanha, Notifica Já, para 

poder dimensionar e ter com exatidão esse número na busca da vaci-
nação. Falei agora há pouco com o Secretário de Saúde Carlos Lula. 
Eu venho, nessa oportunidade, reforçar a busca dessas mães. A pessoa 
com Síndrome de Dow, está comprovado, tem uma baixa imunidade. É 
recorrente também os problemas cardíacos, os problemas respiratórios, 
com grande frequência, a obesidade, um envelhecimento precoce. E ga-
rantir a prioridade na vacinação é se ter uma segurança para todas essas 
mães que cresceram enfrentando, às vezes, o preconceito. Sempre ali 
com o amor maior, dando o melhor de si, aprendendo e sendo feliz com 
essas crianças. E, hoje, lutam pela vacina. Quero também, Presidente, 
reforçar uma busca pela vacinação dos pais e cuidadores de crianças 
autistas. É uma causa que tem se intensificado também. Há Estados 
do país que já deram essa prioridade, municípios do país que deram 
essa prioridade, e é mais do que é justo porque a criança autista não 
consegue utilizar a máscara, ela não vai ali necessariamente ter aquele 
rigor da máscara, de utilizar o álcool em gel, e garantir a imunização 
de quem convive diretamente no cuidado dessas crianças é protegê-
-las diretamente, mães de crianças autistas de todo o estado levantam 
essa bandeira por entenderam que estão protegendo diretamente os seus 
filhos. Eu tenho dialogando com o secretário de Saúde, Carlos Lula, 
e venho nessa oportunidade, de maneira muito responsável, sem criar 
uma expectativa, mas dar voz a esse movimento dessas mães, em todo 
o Estado do Maranhão, que lutam pela vacina para proteger os seus 
filhos. Nós sabemos, Senhor Presidente, a complexidade que é mudar 
uma direção do Plano Nacional de Imunização. Nós sabemos que esse 
plano foi criado com os critérios, mas os próprios Planos Estaduais de 
Imunização já têm alterado essa ordem das prioridades, como foi o caso 
agora da segurança, como foi o caso agora dos servidores da educação, 
e isso tudo é muito louvável. E a minha defesa aqui, hoje, é exatamente 
para pedir, para reivindicar, para dar voz a um movimento muito orga-
nizado e legítimo de mães de todo o Maranhão que lutam para que os 
seus filhos com Síndrome Down, acima de 18 anos, sejam vacinados. 
Que lutam para que os pais e os cuidadores de crianças autistas, sejam 
vacinados, porque é proteger a vida, é proteger a esperança, é proteger 
um sonho de cada um desses nossos amigos e amigas, que precisam 
desse nosso apoio nesse momento. A minha solicitação ao governador 
Flávio Dino, ao secretário de Saúde, Carlos Lula, que possa deliberar na 
CIB, na Bipartite e colocar à apreciação, de dar essa prioridade e trazer, 
de maneira urgente, essa vacina para todos esses que eu mencionei, 
vacina sim, vacina já e será um grande presente para todas essas mães, 
se elas tiverem essa prioridade na vacinação, Presidente, a minha fala 
hoje, é nessa defesa, também defesa de outras categorias, a exemplo de 
conselheiros tutelares, de assistentes sociais que estão no exercício das 
suas funções, dos carteiros, dos bancários, de todos que buscam, mas, 
de modo muito especial, próximo a esse Dia das Mães, ressaltar a luta 
dessas guerreiras, que estão buscando algo que é tão simples, mas que é 
tão importante, que é fundamental para a preservação das vidas dos seus 
filhos. Muito obrigado, Presidente, feliz Dia das Mães a todas de todo o 
nosso Maranhão, o meu abraço a todas! 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical Damasceno, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Deputados e 
Deputadas, Mesa Diretora, amigos da imprensa que estão nos assistindo 
remotamente, também todos os funcionários da Casa, Deus abençoe a 
cada um. Eu venho, hoje, a esta tribuna, mais uma vez, para tratar, ini-
cialmente, do mês da família, que é o mês de maio. Estamos iniciando 
este mês na certeza de que, mais do que nunca, as famílias precisam de 
nossa proteção. Vivemos em um tempo onde, claramente, ataca-se a 
família, e muitos estão fechando os olhos para este absurdo. Família é 
uma instituição divina, criada por Deus. É a célula mater da sociedade. 
Ameaçar famílias é ameaçar o futuro de nossa nação. Hoje existem mo-
vimentos ideologicamente comprometidos com a destruição da família. 
E isso é buscar a destruição do próprio homem. Não existe ignorância 
maior, Deputado Wellington, do que negar a verdade. E a verdade é 
que a família é sagrada, a família é bênção de Deus e, sem ela, não há 
sociedade que subsista. Nossas igrejas nesse mês estão em movimentos 
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durante todo esse período para a valorização da família e proteção da 
família. E não só agora no mês de maio, mas em todo o tempo estamos 
nessa luta, estamos defendendo a família. Muitas famílias estão sofren-
do nesse período de pandemia e sem trabalhar, sem sustento. Muitos 
perderam os seus entes queridos. Agora, recentemente, nós, pela graça 
de Deus, destinamos R$ 250 mil para a compra de cestas básicas. Desti-
namos para algumas igrejas daqui da capital e as outras nós destinamos 
para a região da Baixada. Além de matar a fome do povo, precisamos 
também acabar com essas perseguições de movimentos malignos que 
nada contribuem com nossa sociedade e vomitam imundices e absurdos 
inaceitáveis por aí. Caros colegas, eu gostaria também de destacar além 
da passeata que foi agora realizada no sábado, 01 de maio, o dia do tra-
balhador, esse ano foi comemorado de forma diferente. Foi comemora-
do com bandeiras verde e amarelo nas ruas e nas janelas com o coração 
patriótico de quem sabe o que o nosso país precisa, desse sentimento 
de uma nação que luta pelos seus direitos e manterá o patriotismo e o 
nacionalismo de forma fervorosa. Dia 1º de maio trabalhadores foram 
às ruas dizer aos quatro cantos deste país, eu autorizo, Presidente, nós 
autorizamos que medidas sejam adotadas para que o povo não continue 
mais nesta triste situação. Eu quero aqui frisar que eu vejo assim muitos 
apoiadores de deputados federais que apoiam o presidente Bolsonaro, 
que dizem que é da base de Bolsonaro, mas ficam só lá em Brasília. 
Mas quando chegam aqui no Maranhão, eu não sei o que acontece, a 
gente não vê esses deputados federais se manifestando, se juntando a 
nós nesses movimentos, se quer que o movimento voltado para o pre-
sidente Bolsonaro cresça e por que não aparecem? Eu fico assim a me 
perguntar: apoiar o presidente só em Brasília não adianta, a gente tem 
que apoiar aqui, dá tapa a cara aqui em nosso estado. E eu quero tam-
bém frisar que nós entendemos a gravidade que o nosso país se encontra 
hoje, mas temos a plena a convicção que todo trabalho é essencial e que 
as pessoas precisam voltar a trabalhar para trazerem sustento para suas 
famílias. Ratificamos aqui como presidente do PTB, o compromisso do 
partido com a família, com o trabalhador, o PTB é o partido da família, 
é o partido com visão de reino. Visão de reino, como Mical? De acordo 
com os princípios cristãos. De acordo à palavra de Deus. E vivemos 
um novo tempo para um novo PTB, que Deus em Cristo esteja conosco 
nesse novo mês, vamos unir votos, caros deputados, para saciar também 
a fome do nosso povo. Eu também, eu não poderia deixar de registrar, 
meu Presidente, só mais um minutinho, que agora, 03 de maio, nessa 
oportunidade, eu quero refletir sobre o nosso real papel nessa Casa, co-
memoramos o quê? O Dia do Parlamentar, data que foi celebrada agora 
03 de maio. Sem sombra de dúvida, recebemos a incumbência de uma 
missão nobre, pois somos eleitos para representar e defender interes-
ses da população, responsabilidade que tenho com muito orgulho para 
exercer, pois estar aqui, para mim, é muito mais do que um trabalho ou 
ocupação, é, na verdade, uma vocação pela graça de Deus e que busco 
honrar todos os dias, assim, eu quero aproveitar para parabenizar todos 
os ilustres colegas deputados, meu querido deputado Arnaldo Melo, eu 
tenho prazer, eu tenho a satisfação, eu fico tão feliz, deputado Fábio 
Macedo, de chegar levando meus projetos de Lei e pedir o voto aos 
meus colegas e sempre eles, de forma carinhosa, e votam com prazer. 
Eu quero agradecer, sou muito feliz pela companhia de vocês, porque 
vocês têm demonstrado parceria com o nosso segmento, tem valorizado 
o segmento cristão. Então, que Deus possa cada dia nos abençoar e nos 
dar norte aqui nesta Casa porque nós precisamos. Eu agradeço a opor-
tunidade, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, hoje eu venho tratar 
de um assunto, nessa tribuna, um assunto político, partidário, porque, 
com a proximidade das eleições de 2022, claro, que se geram várias 
especulações em relação ao apoio aos candidatos a governador que já 
se colocaram. E o nosso partido, o MDB, tem passado por um proces-
so, digamos assim, de modernização, fazendo, inclusive, uma discussão 
interna para buscar o melhor caminho para o partido. O MDB, em nível 
nacional, conseguiu dar um salto importante quando o nosso presidente 

nacional Baleia Rossi assumiu o comando do partido e conseguiu oxi-
genar toda essa estruturação partidária, inclusive com os pensamentos 
que são necessários para uma agremiação partidária de proximidade, 
dos interesses da população, das pautas que são fundamentais para o 
país e para os estados que compõem a nossa Federação. E no Mara-
nhão, nós estamos exatamente com essa discussão interna, os filiados, 
os membros do partido. Aqui tem o Deputado Arnaldo Melo, tem a De-
putada Socorro Waquim. Tem, na Câmara Federal, o Deputado Hildo 
Rocha, o Deputado João Marcelo, os nossos prefeitos, os nossos verea-
dores, os ex-prefeitos. Tem também a nossa ex-governadora e grande 
liderança que temos no partido que é a ex-governadora Roseana. E um 
dos pontos fundamentais para mim que o partido hoje tem debatido é 
exatamente o amadurecimento político de ter compreensão que o pro-
cesso político é dinâmico. E ele, ao longo do tempo, sofre modificações 
e, às vezes, o adversário do passado se torna um aliado do presente, se 
torna o momento em que o diálogo passa a ser fundamental para se dis-
cutir um projeto de futuro E dentro de todas as lideranças que compõem 
o partido, inclusive de forma legítima, porque o debate partidário se 
torna legítimo, principalmente pelos membros da agremiação. E, hoje, 
a governadora Roseana tem discutido todo esse processo político do 
Maranhão, tem encabeçado essa discussão com os deputados estaduais, 
com deputados federais. E um dos pontos fundamentais que já foi tra-
vado dentro do partido é exatamente a ampliação do nosso diálogo com 
todas as forças políticas do estado. E quando a gente fala força política, 
as forças políticas, nós não estamos nenhum tipo de veto, absolutamen-
te, de ninguém, porque nós entendemos em que o momento que nós 
vivemos hoje de uma situação de pandemia que onde a economia foi ar-
rasada, onde o trabalhador perdeu o seu emprego, onde a saúde pública 
foi atingida diretamente, onde num país como nosso temos mais de 400 
mil mortes, é preciso diminuir a política e fortalecer o entendimento de 
um projeto único de crescimento do Estado do Maranhão. E é isso que 
nós estamos travando. Então, não existe mais hoje no Maranhão, isso é 
importante que a gente diga, um processo político de oligarquia A, de 
oligarquia B, o que existe hoje é um interesse partidário de cada partido. 
Se o MDB tem a intenção de discutir politicamente com os outros par-
tidos, inclusive partidos que nós, até pouco tempo atrás fazíamos oposi-
ção, é um direito que cabe ao MDB, é um direito que cabe as lideranças 
do partido, a legitimidade ela se reforça exatamente para quem compõe 
o MDB, da mesma forma como eu disse partido A, partido B, partido 
C, ele pode discutir dentro do seu interesse. E a governadora Roseana, o 
deputado Arnaldo Melo, a deputada Socorro Waquim, o deputado Hildo 
Rocha, o deputado João Marcelo, as nossas lideranças, uma coisa hoje 
nós temos dentro do partido. Primeiro, é o entendimento de sabermos 
a importância que o nosso partido tem no processo político e sabemos 
acima de tudo que nós temos que ter a responsabilidade não de olhar 
para o retrovisor, mas de visualizar o futuro, visualizar exatamente 
quando sairmos desse momento de pandemia, como é que o Estado 
vai se encontrar, como é que a população vai se encontrar e qual será 
a contribuição que o MDB dará para esse novo momento do Estado. 
Por isso, hoje, esse debate se tornou tão aberto, se tornou tão tranquilo, 
deputada Socorro Waquim, em se pensar em sentar e em discutir com 
o senador Weverton, em discutir como o vice-governador Brandão, em 
discutir inclusive com o próprio governador Flávio Dino, em discutir 
com todas as forças políticas, isso não é acordo, o diálogo, ele vem 
exatamente para você construir um acordo de um projeto futuro, agora 
ninguém pode responsabilizar nenhuma liderança de usar a sua legiti-
midade como liderança política, como representante de uma agremia-
ção partidária, importante como é o MDB, de neutralizá-la, isso não, e 
a governador Roseana está muito tranquila. E esse é o encaminhamento 
de todo o sentimento, não apenas da governadora, é um sentimento hoje 
do conjunto do MDB, e cabe, neste momento, às lideranças do MDB, 
internamente, discutir qual será o futuro do partido, se vai ser num diá-
logo com o partido A, que seja, isso cabe a agremiação partidária, aos 
líderes partidários de cada partido, se, se cometeu algum erro, se vai 
se cometer algum erro, a responsabilidade é nossa, eu acho que agora 
chegou o momento de cada um pensar no seu partido, essa discussão 
de grupo, isso já está ultrapassado, foi até bom, porque no Maranhão, 
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nós evoluímos politicamente, porque hoje a discussão ela se torna par-
tidária, e em relação às lideranças do MDB, em relação à governadora 
Roseana, em relação ao ex-governador João Alberto, aqui, quem tem a 
legitimidade de estar discutindo este caminho, este futuro, é exatamente 
as lideranças do nosso partido e aqui na Assembleia, eu destaco o de-
putado Arnaldo Melo, a deputada Socorro Waquim, na Câmara Federal, 
como eu já citei, tem o deputado Hildo, tem o deputado João Marcelo, 
tem outras lideranças que são fundamentais e importantes dentro do 
partido? Tem. Mas, se vamos dialogar, se vamos ampliar e o caminho 
que nós vamos tomar cabe exatamente às lideranças do MDB. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos e todas. Nós subimos à tribuna, hoje, para falar 
um pouquinho dos acontecimentos dos últimos dias, da prestação de 
contas do mandato, das ações também nas últimas semanas, mas com a 
preocupação de que já, mesmo com a vacinação que tem sido cada vez 
mais frequente no país, a gente já passou de 15% da vacinação de pri-
meira dose no Brasil. Já chegamos a praticamente 10% da segunda 
dose. Mas há uma preocupação crescente no mundo com a variante da 
Índia. É mais uma variante que, infelizmente, a sinalização que a gente 
tem dos pesquisadores é que as vacinas mais potentes têm uma eficácia 
limitada com vacinas. Dados, por exemplo, que foram relatados em Is-
rael mostram que já há mais de 40 casos da cepa indiana transmitidos 
por viajantes. Inclusive há um pedido dos secretários estaduais de saúde 
ao Ministério da Saúde para que haja uma restrição da viagem, princi-
palmente da Índia, qualquer pessoa assintomática, sintomática tem aí 
pelo menos uma quarentena de 14 dias para que a gente tente reduzir 
essa disseminação e avance no processo de vacinação dentro do país. 
Fato é que o que está acontecendo dentro da Índia é extremamente peri-
goso. Se isso vier acontecer no país. Há uma falta de oxigênio, falta de 
hospitais, pessoas na Índia morrendo em ambulâncias, um cenário que 
consegue ser ainda pior do que a segunda onda aqui no país. Lembrando 
que lá na Índia trata-se da segunda onda. Então novas variantes têm sido 
identificadas. A gente parece ter uma sinalização de que vai demorar 
para se ter uma resolução completa. Já estão se estudando adição de 
novas cepas nessas vacinas atuais para fazer as atualizações. A gente já 
vem falando há algum tempo aqui, mas pelo menos, até o momento, no 
Maranhão, o cenário é de controle de estabilização da doença. Várias 
alas, Deputado Arnaldo, já foram fechadas em hospitais particulares. E 
em hospitais públicos também, Deputado Carlinhos, várias alas, têm 
sido fechadas. Os atendimentos de urgência nas unidades de pronto 
atendimento já caíram mais de 35% também em relação a covid-19. E é 
claro que isso subsidia a reabertura dessa Casa em momento muito 
apropriado. Para nós do parlamento é uma satisfação voltar à tribuna 
porque a gente consegue criar um canal de comunicação melhor com a 
população, claro, e expor as situações que estão acontecendo e ajudar 
nas situações que estejam por vir. Então, em relação à situação do Ma-
ranhão, volto a dizer, essa semana o Governador deve se pronunciar 
sobre medidas restritivas. É preciso que a gente tenha um olhar aí sobre 
o avanço da reabertura diante dessa melhoria dos números aqui dentro 
do Estado do Maranhão. A reabertura, principalmente, do setor de ser-
viços de restaurantes, bares, do setor de alimentação. Essas pessoas, 
esses empresários, profissionais que trabalham nessas empresas têm 
sido extremamente prejudicados na pandemia. Enquanto a gente teve 
uma melhora nos três primeiros meses da arrecadação de tributos aqui 
no Maranhão, a Prefeitura de São Luís, por exemplo, teve perdas aí que 
chegaram a mais de R$ 110 milhões nesse primeiro quadrimestre. E 
isso aí pode ser avaliado em qualquer relatório fiscal mais detalhado. 
Também há uma expectativa do município de São Luís tenha perdido 
cerca de cinquenta milhões de reais de transferências voluntarias. En-
tão, de fato, para o custeio da máquina pública é difícil e da mesma 
forma, principalmente para população tem sido complicado. A seguran-
ça alimentar cada vez mais em discussão, tendo em vista que o auxílio 
emergencial tem sido muito pequeno, ainda, para dar uma resposta efe-
tiva às necessidades das famílias brasileiras. Cento e cinquenta reais 

hoje, no interior, compra um botijão de gás e hoje sobram cinquenta 
reais para a pessoa se manter o resto do mês. É um absurdo! A gente já 
fez várias vezes aqui sinalizações em relação a isso e é claro que há 
necessidade de uma articulação de todos os agentes públicos políticos 
para construir pontes necessárias para remediar isso aí. O próprio Fer-
nando Henrique Cardoso, em entrevista recente essa semana, ele defen-
de que é necessário agora de todo jeito, que haja uma reabertura da 
economia do país em maior escala. Por quê? Porque está havendo em-
pobrecimento geral da população, a gente voltou para níveis da miséria 
que a gente não tinha há mais de dez anos. Então, a situação é muito 
complicada. Ontem, eu tive acesso a um relatório de uma pesquisa qua-
litativa em que foram estudados diversos grupos, no país, de vários es-
tados, de várias regiões, que mostra que no imaginário da população há 
um vazio de lideranças que consigam mostrar uma saída para essa pola-
rização que hoje colocou o Brasil nessa posição tão desfavorável. En-
tão, o governo federal tem sido extremamente atrapalhado nas suas 
ações, há necessidade de uma correção de rumos urgente, o Congresso 
precisa participar dessa discussão de uma maneira mais construtiva, 
eles estão perdendo ali um tempo danado fazendo política dentro de 
uma CPI que eles instalaram, que tem atraído foco das ações e as ações 
e as ações de governo também. Então, há dificuldade da própria presi-
dência da República trabalhar num cenário como esse, é como imaginar 
se aqui a Assembleia ficasse o tempo todo arrumando problema com o 
governo o quão ruim isso não seria para as ações de enfrentamento à 
pandemia aqui no estado. A gente recebeu ontem também uma comis-
são do SINFUSP com representante também de pessoas do movimento 
rodoviário. O que é o desejo deles? Que haja inclusão dessas pessoas na 
prioridade de fila de vacinação. O quê a gente fez? Claro que a gente 
não se aproveitou com populismo midiático que, às vezes, a política se 
apresenta nessas situações, a gente pediu dados para eles para que a 
gente conseguisse verificar as faixas etárias em que esses profissionais 
estão inseridos para que a gente pudesse fazer uma defesa mais adequa-
da, por exemplo, da vacinação entre 40 e 60 anos de quem estiver por-
ventura trabalhando para essas empresas. Então, a gente vai dar um re-
torno para eles, também, a partir do momento que a gente tiver esses 
dados, porque só de posse dos dados, nós iremos tratar com secretários 
respectivos, secretários de Saúde da grande Ilha e com secretário Esta-
dual de Saúde também. Não poderia deixar de destacar aqui a reunião 
que tivemos ontem com representantes do FERJ, do Fundo Estadual de 
Receitas do Poder Judiciário, em relação a pauta dos cartórios. Nós 
apresentamos uma tentativa de modificação legislativa para a Defenso-
ria, para o Ministério Público, para o próprio Tribunal de Justiça, para 
compensação para que haja uma distribuição melhor dessas taxas de 
cartório. O que eu quero dizer com isso? Os cartórios com faturamento 
pequeno que são principalmente aqueles cartórios de serventias no inte-
rior, de cidades menores, que têm dificuldade de pagar as suas contas, 
eles teriam uma redução na alíquota do FERJ e das demais taxas que 
todas seriam cobradas por dentro. Hoje, a gente tem cobrança do Fundo 
do FERC, do FADEMP e do FEMP, são fundos relacionados ao registro 
civil, ao custeio das ações da Defensoria e do Ministério Público. A 
nossa proposta é que seja respeitado o artigo 97 da Constituição Fede-
ral, que diz que os emolumentos são o teto da cobrança das taxas de 
cartório, e nada seja feito por fora. Na verdade, é que nós estamos ten-
tando construir essa situação de maneira a reduzir as taxas dos cartórios 
menores, que são 84% dos cartórios do Maranhão, chegam aí a faturar 
até 100 mil reais, 84% dos cartórios. Só que 16% passam disso. E pas-
mem, vocês, tem cinco, seis cartórios aqui no Maranhão que faturam 
mais de meio milhão de reais. E alguns deles chegam a ter faturamento 
de mais de um milhão de reais por mês. A gente está fazendo justiça 
distributiva da mesma forma que uma pessoa que ganha menos paga 
menos imposto de renda, e quem ganha mais, claro, vai pagar mais 
imposto de renda. Nós vamos dar um alívio financeiro aos pequenos 
cartórios e garantir que os cartórios que são multimilionários sejam ape-
nas menos multimilionários. Claro que a gente já sabe que vai haver 
uma reação por parte desses cartórios. Eles já estão se mobilizando, 
tentando influenciar dentro do Tribunal de Justiça as decisões. Mas a 
gente confia e tem confiado bastante nessa relação com o pessoal da 
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Corregedoria, com o Desembargador Paulo Velten, com o Presidente 
Lourival Serejo. Pessoas que têm um trabalho destacado e têm feito, 
com muita correção, essa correção também das ações dos cartorários 
aqui no Estado do Maranhão. Chegando aí o próximo domingo, o do-
mingo dia das mães. Aproveito a oportunidade para congratular todas as 
mães do Maranhão na pessoa da minha mãe, Dona Marlene, da minha 
esposa Juliana Brito, também que são grandes mães, mães devotadas e 
que, como as mães maranhenses, são mulheres guerreiras, lutadoras, 
que fazem, cada dia, o seu melhor pelos seus filhos e pelo seu Estado 
também. Eram essas as palavras. Desculpe a delonga aqui, Presidente, 
mas como o Deputado Roberto Costa aproveitou maravilhosamente, eu 
também me senti apto a fazer, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Deputada professora Socorro Waquim, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revi-
são da oradora) - Senhor Presidente, demais deputados, deputadas aqui 
presentes, imprensa, hoje eu vou dedicar o meu tempo para ser menos 
guerreira como política e ser mais mulher como mãe, para aproveitar 
esse breve tempo de cinco minutos e fazer aqui uma breve homenagem 
às mães. Aproveitando que no próximo domingo, historicamente, se pa-
rabeniza, se cumprimenta e se abraça com afeto as mulheres com a bri-
lhante tarefa de ser mãe. Então, Senhor Presidente, eu quero aproveitar 
para fazer essa homenagem especial às mulheres mães do mundo, do 
Brasil, do Maranhão e, em especial, às mães do município de Timon. E 
nesse diapasão, milhares de mulheres mães que tem um lugar especial, 
uma fala especial de amor, de luta, de labuta, de doação, de respeito e 
de história. História política e social e familiar que se somam no tempo 
para a construção de um mundo de paz. Que papel relevante é esse que 
foi dedicado às mulheres do mundo inteiro. Deus teve um momento de 
luz ao fazer essa escolha a essas mulheres que se transformaram em 
multiplicidade, em pluralidade, em mulheres que sem esquecer a sua 
doçura de mãe, o seu respeito de mulher pela sua família tem também 
sido essas mulheres de muita labuta, de muita luta na sociedade e por 
que não dizer na política. Entretanto, se nós olharmos o tempo de agora 
o que vamos ver com a pandemia que avança é a orfandade de milhares, 
deputado César, de filhos cuja as mães foram ceifadas pela covid, tal-
vez a gente, aqui falou muito bem o deputado Yglésio na preocupação 
dos dados apresentando, a gente para e também não olha esse lado, a 
orfandade. Quantos milhares de jovens, crianças ficaram sem as suas 
mães. Isso vai significar o que para a sociedade, para esse mundo de 
pais que nós tanto defendemos e que tanto queremos? Como ficarão 
essas crianças, como irão para escola, quem as que conduzirá? Porque 
também milhares de pais, milhares de senhores foram ceifados e de 
avós que, na maioria das vezes, também fazem o papel importante de 
mãe. Então, essa preocupação da covid é preciso se trazer sempre à 
luz da discussão porque não só a covid ceifa mulheres e mães, mas 
o feminicídio também que se agravou no Brasil, no mundo, deixando 
inúmeras crianças órfãs. O feminicídio, deputada Daniella, que vem 
num momento em que, se agrava a condição familiar de subsistência 
da família, então vem o feminicídio como uma forma de resposta à 
sociedade e especificamente à mulher, matando a mulher, tirando das 
crianças do nosso país, que nós tanto dizemos, deputado Arnaldo, que 
é o futuro do Brasil, que é o futuro do mundo tirando a oportunidade 
de ter uma mãe para cuidar. Então, o que fazer? Lamentar? Ou até ter 
raiva? Porque eu acho que muitas vezes o nosso sentimento é de raiva, 
é de raiva por que queremos ser mães, queremos ter mães vacinadas, 
queremos ter pessoas vacinadas e a gente não consegue avançar, é ver-
dade, deputado Yglésio, passamos dos 15% da primeira dose, mas é 
muito pouco, não atingimos ainda ¼ da população brasileira, e a segun-
da dose, mais difícil ainda, caminha mais lentamente ainda, e não tem 
outra solução, não tem outra condição plena, a não ser a vacinação. E 
o nosso sistema de saúde continua, vai combalindo, mesmo resistindo, 
mas vai combalindo diante de tudo isso. E nós vemos que não há, cria-
do num país pelo nosso presidente, uma condição plena de vacinação 
já, de vacinação imediata. Vamos fazendo assim a conta gotas, vamos 
buscando quem tem comorbidades, vamos baixando o nível de idade, e 
as coisas vão acontecendo e a onda vem e vai e mais uma vez nós temos 

milhares de mães ceifadas pela covid. E nesse momento, nós temos a 
ingrata situação política de ver um presidente da República enfrentando 
uma CPI com relação a não vacinação, em relação aos procedimentos 
direcionados à vacina em nosso país. Então, são decisões de gestão, Se-
nhor Presidente, que poderiam ter sido tomadas melhores mais rápidas, 
mais céleres, salvando milhares de mulheres do mundo inteiro. Assim, 
nesse registro de mais 400 mil mulheres e, dentre elas, muitas mães, o 
que é justo é vacinar. O que é injusto é não termos uma ação imediata 
e continuarmos atrasados como estamos atrasados nesse processo de 
vacinação. Por isso nós vamos continuar. Senhor Presidente, só mais 
alguns instantes. Vamos continuar com as medidas, a máscara, o isola-
mento. Vamos continuar lutando pela vacina e vamos continuar lutando 
para diminuir a tristeza da perda e saudades de tantos amigos, de tantas 
mulheres, de tantas mães. E, por falar nisso, eu aproveito, hoje, como eu 
disse, para fazer essa breve homenagem à minha mãe Júlia, que foi uma 
mulher virtuosa, uma mulher ímpar no seu tempo. Mas eu trago aqui 
também uma breve homenagem a uma amiga chamada Labibe Gedeon 
Simão. Dona Labibe Gedeon, mulher tenaz, nascida em Cururupu na 
região da Baixada, que lá já nos idos de 1990 era vereadora, mulher pro-
tagonista, à frente do seu tempo, dando exemplo às futuras sucessoras 
que viriam, educadora, mãe. Uma mulher que trabalhou como diretora 
de educação mais de oito anos naquela região de Caxias, melhorando 
a qualidade da educação. Uma mulher dinâmica, mas uma mulher que 
no auge da sua vida, e nós poderíamos dizer que viveria mais tempo, 
foi ceifada pela Covid19. Enterrada em Timon, onde ela passou parte 
da sua juventude, onde ela criou a sua família. Deixou filhos ilustres, 
Jamil, Fause Júnior, Paulo, Flávia, e que são também prestadores de 
largos serviços ao Maranhão. E com essa mulher de estatura pequena, 
que poderíamos em francês chamar de mignon, em inglês, chamar de 
lady, que eu quero aproveitar e homenagear todas as mulheres mães 
maranhenses que pela covid-19 foram ceifadas. Mas, acima de tudo, eu 
quero registrar aqui que é preciso a gente continuar se cuidando. Cla-
ro, é preciso continuar se cuidando, mas é preciso continuar vacinando 
e é preciso cuidar melhorando o sistema de saúde do Maranhão, do 
Brasil para que nós, enfrentando epidemias como essa, não tenhamos 
mais que nos curvar diante de tantas mortes e derramar tantas lágrimas. 
Queremos lágrimas no domingo de emoção. Mas quantas famílias não 
mais poderão almoçar com suas mães. Quantos filhos não poderão mais 
dizer “mamãe”. Quantas famílias, no futuro, estarão marcadas, não in-
delevelmente, mas marcadas com a cicatriz de um tempo duro que foi a 
epidemia da covid, em que o Brasil, através da sua gestão maior da Pre-
sidência da República, não conseguiu fazer com que protegesse as suas 
famílias. E encerro, Senhor Presidente, com uma breve fala, rapidinho 
aqui, do nosso grande humorista que acabou de falecer, que foi ceifada 
a sua vida, Paulo Gustavo. Ele disse que a gente precisa se cuidar e não 
esquecer que, por trás de uma máscara, sempre terá um sorriso. O que 
ele quis dizer? Por trás dessa máscara, que é tão necessária, que é tão 
usual nesse momento e importante, tem uma vida, tem uma alegria, tem 
uma história. Parabéns às mães. Parabéns a todas as deputadas mães 
desta Casa. Parabéns às esposas mães dos nossos deputados, porque 
nós somos a fala do Maranhão. Nós somos o anseio dos maranhenses 
defendido aqui nesse parlamento. Feliz Dias das Mães a todas as mães 
e, em especial, às mães timonenses. Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, são 10h36. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Temos dois deputados inscritos, deputado Wellington e o deputado 
César. A inscrição no Pequeno Expediente vai ficar transferida para a 
próxima sessão. Mas daqui a pouco, deputado César, nós vamos abrir 
o horário, caso V. Ex.ª, queira, para fazer o pronunciamento. Vou só 
chamar a Ordem do Dia. Em seguida, chamarei V. Exa. tudo bem? V. 
Ex.ª também, claro. Projeto de Lei nº 007, de autoria do deputado Dr. 
Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. Os que participam remotamente também. Os 
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que forem contrários, se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto 
de Lei nº 026, de autoria da deputada Mical Damasceno (lê). Em discus-
são. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. 
Assim como os deputados que participam remotamente. Os que forem 
contrários, se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 
098/2021, de autoria do deputado Wendell Lages. Ele vai ser retirado da 
Ordem do Dia em razão de que já existe uma lei com o mesmo objeto. 
Requerimentos à deliberação do plenário: os itens 4, 5 e 6 são retirados, 
serão retirados agora, a pedido do autor. Item 7 da pauta. Requerimento 
nº 123....

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Deputado Wellington do Curso, pedi a V. Ex.ª que per-
maneça só com os Requerimentos que estão elencados no item 11, que 
é o Requerimento nº 96 e à deliberação da Mesa o Requerimento nº 18 
e o 18, peço a V. Ex.ª que possa anotar aí para discutir, por dez minutos, 
por gentileza, o 18, o restante o senhor pode tirar da pauta todos eles, 
Presidente e colocar na próxima sessão, por favor. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Os itens 7, 8, 9 e 10 da pauta ficam retirados de pauta, a pedido do autor. 
Item 11, Requerimento nº 196, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Aprovado.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) - Só agradecer a aprovação da tramitação de urgência 
desse Requerimento, que é o Projeto de Lei nº 163/2021 que solicita 
prioridade para aplicação de vacinas de imunização para as pessoas com 
deficiência e doenças raras no Estado do Maranhão. Então, uma gran-
de quantidade de pessoas, pelo menos, 30% da população no mundo 
tem algum tipo de deficiência que, com certeza, vai contemplar muitas 
pessoas, principalmente nesse momento de imunização, pessoas com 
deficiência e pessoas com doenças raras. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Peço às comissões que emitam com urgência os pareceres relativos 
ao Projeto de Lei para que nós possamos já trazer para apreciação em 
plenário. Requerimentos à deliberação da Mesa. Os itens 12, 13, 14, 15, 
16 e 17 foram transferidos a pedido do autor. Item 18. Requerimento 
nº 188, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Deputado 
Wellington do Curso, tem 10 minutos. V. Ex.ª vai encaminhar ou vai 
discutir? V. Ex.ª tem 10 minutos, então. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespec-
tadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais 
cordial bom-dia. Que Deus seja louvado. Os deputados que estão em 
modo virtual, Deputada Cleide Coutinho, Deputada Andreia, Deputado 
Zito Rolim, Deputado Ariston, Deputado Edivaldo Holanda, saudades 
de V. Exas. que estão de forma remota e que Deus continue protegendo 
a vida de V. Excelências. Deputado Ariston e Deputado Edson Araújo, 
se recuperando aí e que Deus continue operando na vida de V. Exas. 
abundantemente. Eu falei em nome de V. Exas. virtual porque veio à 
memória o Deputado Edivaldo Holanda. Ao iniciar o pronunciamento, 
lembrei-me de V. Ex.ª devido a minha ligeireza, a minha rapidez no 
início do pronunciamento e lembrei-me de V. Ex.ª. Que Deus conti-
nue abençoando sua vida abundantemente. Grande constitucionalista, 
Deputado Edivaldo Holanda. Senhor Presidente, o Requerimento que 
apresentamos e defendemos para que haja transparência do Governo do 
Estado é com relação aos auxílios emergências estaduais. Logo no iní-
cio dos trabalhos, em fevereiro, houve uma grande repercussão de uma 
cobrança do Governo do Estado do Maranhão. Inclusive o Senador We-

verton Rocha e, na Assembleia Legislativa também, o Presidente Othe-
lino tocaram no assunto fundamental de suma importância. E o Deputa-
do César Pires, de forma muito perspicaz e muito atenciosa, chamou a 
atenção para o Governo do Estado do Maranhão. E vejam a diferença: 
Governo do Estado do Maranhão gasta muito dinheiro com propagan-
da. Inclusive fizemos questionamento ontem por falta de transparência 
com relação aos gastos com publicidade do Governo do Estado e alto 
cachê pago para Aline Barros, uma cantora de renome nacional. E fize-
mos inclusive referência elogiosa à Assembleia Legislativa, Presidente 
Othelino, porque a campanha publicitária da Assembleia Legislativa ela 
foi muito elogiada pela sociedade maranhense, pela sensibilidade, pela 
forma como ela foi conduzida, extraindo, deputado César Pires, que 
inclusive é referência durante uma Sessão virtual da Assembleia, sobre 
a forma como a Assembleia Legislativa fez a exposição em uma cam-
panha publicitária e os cuidados que tem que ter com a pandemia, com 
o coronavirus, o uso da máscara, com álcool em gel, o cuidado com as 
pessoas. Então, a sensibilidade da Assembleia ela foi referência em todo 
o Estado do Maranhão, alvo de elogio, parabenizo a Assembleia Legis-
lativa, Parabenizo o Presidente Othelino, a Mesa todos os deputados, 
Complexo de Comunicação pelo maravilhoso programa veiculado na 
TV, produzido pelo Complexo de Comunicação da Assembleia Legis-
lativa. Em contrapartida, o Governo do Estado gasta dinheiro público 
com alto cachê da Aline Barros para fazer propaganda do Governo do 
Estado e do combate ao coronavírus. Então, vejam a diferença. E é por 
isso que diversas já elogiei o Presidente Othelino pela forma como con-
duz os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
Somos poucos de oposição, mas de forma atuante, permanente, resis-
tente, deputado Wellington, deputado César Pires, deputado Adriano 
mas sempre encontramos guarida, apoio, resposta pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão para que possamos desenvolver 
os nossos trabalhos. Então, mais uma vez, Presidente Othelino, muito 
obrigado por, democraticamente, como Presidente da Assembleia nos 
permitir temos a oportunidade de exercer o nossos papel parlamentar, 
de legislar, de fiscalizar, de debater, de discutir, mesmo que algumas 
vezes nos excedemos na Assembleia Legislativa, na tribuna desta Casa, 
mas V. Ex.ª, até hoje, foi incapaz de fazer qualquer tipo de correção, de 
forma pública ou de forma velada, jamais, mesmo sendo do mesmo par-
tido do Governo do Estado, sendo do PCdoB, mas V. EXª de forma mui-
to polida, muito educada, muito discreta, muito atenciosa, republicana, 
democrática, sempre nos deu oportunidade de realizar o nosso trabalho 
e nós temos esse reconhecimento na Assembleia Legislativa, nós, da 
Oposição temos esse reconhecimento e parabéns, Presidente Othelino.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado Welling-
ton, se V. Ex.ª me permitir, sobre o auxílio emergencial, eu queria fazer 
um aparte, se V. Ex.ª me permitir. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou 
permitir, até porque eu preciso inclusive das observações de V. Ex.ª, 
porque iniciou com V. Ex.ª a nossa solicitação dos auxílios emergenciais 
estaduais, e nós quando solicitamos, solicitamos de forma abrangente, 
para que pudéssemos alcançar os hipossuficientes, aquelas pessoas que 
passam por necessidade, e esse auxílio emergencial, com certeza, iria 
ajudar muitas famílias, e o Governo do Estado, inicialmente, não re-
conheceu isso, não fez isso, uma luta do deputado César Pires, uma 
luta do deputado Wellington, também apoiada pelo deputado Adriano 
e o Governo do Estado fragmentou, veio com auxílio emergencial para 
bares, restaurantes, depois veio para a área da cultura e agora por últi-
mo auxilio combustível, tão pouco, ajuda? Ajuda, melhor do que nada, 
mas tão pouco, R$ 60,00, R$ 100,00 reais para um mototaxista que ele 
coloca durante a semana e ele não tem como percorrer o mês, mas o 
que nós cobramos, Deputado César Pires. E é por isso que eu valori-
zo V. Exa. e tenho orgulho de estar na oposição e ladeado por V.Exa., 
porque somos resistência. E o Governo só concedeu o pouco de auxílio 
emergencial estadual por nossas cobranças, nossas exigências. Mas, no 
entanto, porém, todavia, o auxílio emergencial para bares e restaurantes 
não tem transparência. Quem recebeu? Qual o montante? Quais foram 
os beneficiados? Estamos solicitando a relação completa de todos os 
bares, restaurantes, de quais foram beneficiados. O quantitativo de ar-
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tistas, de músicos, cantores, inclusive os valores. E agora também do 
auxílio emergencial de combustível para que possamos saber de onde 
vem o recurso e qual o montante e, principalmente, quantos foram be-
neficiados, porque todos estão reclamando que não receberam o auxílio 
emergencial. Com a palavra o ilustre, o nobre, ex-reitor da Universi-
dade Estadual do Maranhão, ex-secretário de educação desse Estado, 
nobre parlamentar Deputado César pires, meu amigo de oposição na 
Assembleia Legislativa.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) - Que Deus 
abençoe a todos nós. De já, eu quero convidar o Presidente Othelino 
e V.Exa. a fazerem parte do PSD num futuro bem próximo, porque V. 
Exas. vão engrandecer o partido. A propósito, eu tenho pedidos, e a mim 
chegaram alguns. O senhor Anderson Flávio Lindoso Santana me enca-
minhou uma relação, uma relação caolha, precária e com pouca transpa-
rência. Com pouca transparência, por quê? Aqui ele diz “trabalhadores 
da cultura aptos”, mas não diz que receberam. Ou seja, estão aptos, mas 
talvez não tenham recebido. A listagem está completa de 1.750 pes-
soas da grande ilha que, segundo ele, era para receber R$ 600,00. Era! 
Mas ele não colocou agregado ao nome aqui o CPF. O que inviabiliza 
minha fiscalização para que eu possa saber se realmente isso é ou são 
pessoas vinculadas à cultura. Fazem isso, Deputado Wellington, para 
poder tentar enganar a gente. Vou devolver o expediente, pedindo que 
ele coloque aqui o CPF e que tipo de atividade cultural esses indivíduos 
colocados aqui exercem. Porque foi assim no auxílio emergência do 
Governo Federal. É pelo CPF que nós pudemos, a sociedade pode, os 
organismos de fiscalização puderam ver se eles mereciam ou não aquele 
auxílio emergencial. Veja os equívocos da miopia do senhor Secretário. 
Ou está pensando que está lutando com os pares dele, subordinados de-
les. Eles colocam aptos na grande ilha. Não responderam no Maranhão. 
“Aptos” não quer dizer que receberam. É uma forma de se defender 
depois quando nós ingressarmos na justiça. Portanto, senhores, eles não 
estão afirmando aqui nada. Próprio do governo Flávio Dino, que gas-
tou em mais propaganda do que o 1 milhão e pouco que supostamente 
teria dado para essas pessoas. Como é que eu vou identificar o senhor 
Afonso Celso Santos? Quantos Afonsos Celsos Santos não tem por aí? 
Airton Martins Pinto? Quem é o senhor Airton Martins Pinto? O que 
é que ele exerce? O que que ele faz? Qual o CPF dele? Está aqui o 
expediente dele. E, agora, se hoje não me der tempo, eu vou ver depois 
e prefiro até que seja na semana que vem, ver a aberração fornecida 
pela senhora Cintia em relação ao FUMACOP. É assim que eles res-
pondem, cifrados, sem condições de você dizer quem é. Isso aqui é um 
cantor? É um compositor? É um instrumentista? Ou que tipo de cultura? 
É um palhaço? É um malabarista? Eu não sei! Eu não sei o que é isso 
aqui, não respondeu nada. Você pode pegar numa listagem nomencla-
tural e encher e enxertar isso aqui. Eu vou pedir o CPF para ele dessas 
pessoas aqui, não tem. É enganação. Gastou dinheiro, V.Exa. está certo, 
deputado Wellington, V.Exa., foi feliz quando disse que gastaram mi-
lhões e milhões de reais de propaganda para poder dizer nada depois. 
Não quer dizer que deram dinheiro. Está aqui, aptos, deputado Wellin-
gton, diz aqui o expediente, está em negrito, apto. Vou levar aqui para 
o deputado Ricardo Rios ler aqui comigo. Aptos em negrito. Diga que 
é mentira, deputado Ricardo Rios, não pode. Está aqui. Não tem nome, 
só o nome, não diz o que é. Como é que nós vamos poder identifi-
car se é meritório ou não? Se é um nome de fantasia ou não? Como é 
que a sociedade pode fiscalizar? Bruta enganação desse governo. Eu 
tenho certeza que o que gastou na propaganda no horário nobre para 
dizer que está dando auxílio emergencial pra cultura, foi maior do que 
o que supostamente poderá vir a dar. Porque são aptos não quer dizer 
que receberão ou receberam. Fica o meu registro auxiliando seu belís-
simo pronunciamento e as suas lutas que são as minhas lutas, deputado 
Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Depu-
tado César, muito obrigado pelo aparte. E essa preocupação que nós já 
havíamos falado que inclusive, gasta muito mais dinheiro com a propa-
ganda do que com a própria ação. Gasta mais dinheiro para divulgar que 
deu auxílio emergencial do que o montante com auxílio emergencial. 
Então, esse é o grande absurdo do Governo do Estado do Maranhão. 

Para concluir, Senhor Presidente. Na tarde de ontem, profissionais de 
eventos realizaram uma manifestação pacífica, uma caminhada pacífi-
ca, para sensibilizar a sociedade que eles estão passando por dificulda-
des e solicitar que na próxima sexta-feira que o Governo do Estado ao 
editar o próximo decreto possa ter uma abertura maior e nessa abertura 
maior com todos os cuidados sanitários, com todos os protocolos, mas 
que possa ter uma abertura maior. Os restaurantes estão até as dez ho-
ras da noite, mas os eventos não estão funcionando, as casas de even-
tos não estão funcionando e estão passando por dificuldades, por quê? 
O bar, o restaurante, a pizzaria está fazendo aniversário, está fazendo 
casamento. Eles não podem fazer evento, mas os bares e restaurantes 
estão fazendo. Quantos estão passando por dificuldades? É toda uma 
cadeia, desde garçons, desde quem faz ornamentação, desde quem faz 
a parte de fotos, faz todo o trabalho de uma cadeia. E outra, o Governo 
do Estado vai distribuir uma cesta básica, senhoras e senhores, que dá 
no máximo para três dias, o cidadão no primeiro dia na cesta básica 
contém: arroz, feijão, macarrão, uma lata de óleo e uma sardinha. No 
primeiro dia, ele almoça arroz, feijão, macarrão e a sardinha no almoço; 
na janta já não tem mais a sardinha, é só o arroz, feijão e o macarrão; 
segundo dia o arroz e o feijão, porque o macarrão já acabou; no segundo 
dia janta arroz e feijão; no terceiro dia almoça arroz e feijão e acabou a 
cesta básica, sobrou só a lata de óleo que ninguém vai entupir de tomar 
óleo, beber tanto óleo. Então, vejam o absurdo! Qual a necessidade? 
Da retomada ao trabalho com todos os cuidados sanitários, a retomada 
ao trabalho com todos os protocolos, e a nossa luta em defesa de bares, 
restaurantes, todos os profissionais de eventos, músicos para que pos-
sam voltar às suas atividades com cuidado, com protocolo, com todas as 
medidas sanitárias. A nossa luta e a nossa defesa para que todos os pro-
fissionais de atividade de eventos, músicos, restaurantes, hotéis possam 
voltar a funcionar com todas as medidas. E aguardando que, na próxima 
sexta-feira, o Governo do Estado possa fazer essa retomada gradual. 
Solicitamos, inclusive, ao Governo do Estado que pelo menos 30%, 
pelo menos 30% já vai contemplar para que pais e mães de família não 
morram de fome, como estão passando necessidade com a luz cortada, 
sem ter o que botar em casa, passando humilhação, passando fome, 
passando necessidade. E e por isso que estamos cobrando do Governo 
do Estado transparência. Que o Governo do Estado possa mandar para 
a Assembleia qual o valor total para pagar esses auxílios emergenciais 
para bares e restaurantes, para artistas, músicos, cantores e para o auxí-
lio de combustível, o auxílio para mototaxistas, taxistas e motorista de 
aplicativo. Estamos fiscalizando em defesa dos profissionais do estado 
do Maranhão, dos trabalhadores no estado do Maranhão. Era o que eu 
tinha para o momento, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende? 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE - Pelo indeferimento

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Indeferido o Requerimento. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, questão de Ordem, por gentileza, Deputado Wellington do Curso. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, solicitar a Vossa Excelência que possa incluir na Or-
dem do Dia, da próxima semana, para apreciação do Plenário, esse tema 
de suma importância para os trabalhadores do estado do Maranhão, nes-
se momento de pandemia

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Fica incluído na Ordem do Dia, da próxima sessão, da terça-feira. O 
item 19, Vossa Excelência, deputado Wellington, pediu para retirar. O 
item 20, o deputado Duarte pediu para retirar e o item 21, requerimento 
da deputada Detinha, a deputada não está presente na sessão, nem está 
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no plenário e nem na remota, então fica para a próxima sessão. De-
putado César, declinou de fazer a intervenção. Deputado Wellington, 
também declina?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu 
preciso. Eu faço daqui mesmo, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A palavra está com V. Excelência.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, é só fazer um destaque importantíssimo. Essa semana 
é a semana das mães. Domingo é dia das mães. Fazer uma homena-
gem a todas as mães no estado do Maranhão. Muitas mães perderam 
seus filhos nesse período de pandemia. Muitos filhos estão sem as suas 
mães para comemorar no dia das mães. A luta de mães guerreiras, a luta 
de mães que têm filhos com deficiência, a luta de mães guerreiras que 
têm filhos com doenças raras. E nós acompanhamos esse tratamento no 
hospital da criança. Já auxiliamos e ajudamos algumas mães, algumas 
crianças que vêm do interior do estado, que vêm fazer tratamento no es-
tado do Maranhão. A nossa luta permanente em defesa de todas as mães 
solteiras, mães que cuidam da família, mães que levam o sustento da fa-
mília. E eu cito, como exemplo, Senhor Presidente, a mãe do Deputado 
Wellington, dona Iracema. Iracema de Castro Bezerra, responsável por 
tudo que eu sou. E eu tenho uma gratidão enorme a Deus e a minha mãe. 
Deus não podia ter me colocado num lar melhor, mesmo tendo sido 
criado sem pai. Meu pai me abandonou, eu tinha 7 meses de nascido, 
mas ele me deu uma mãe guerreira, uma mãe determinada e uma mãe 
com quem eu aprendi muito. E trago princípios, valores que eu aprendi 
com essa mãe guerreira. Então feliz dia das mães, especialmente, para a 
minha mãe, para a dona Iracema, para a mãe de todos os parlamentares, 
de todos os servidores da Assembleia, de todos os assessores, as mães 
do estado do Maranhão. E, mais uma vez, especial às mães solteiras, as 
mães guerreiras que lutam diariamente para dar uma vida digna para 
os seus filhos, para colocar o sustento, alimentação, a educação para 
que sejam homens e mulheres de bem. Que Deus estenda suas mãos 
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população e sobre 
a vida de todas as mães do nosso querido Maranhão. Senhor Presidente, 
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, realizada no dia 04 de maio de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andrea Martins Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carli-
nhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Duarte Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Pro-
fessor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ri-
cardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington 
do Curso. Participaram remotamente os (as) Senhores (as) Deputados 
(as):  Adriano, Andreia Martins Rezende, Ariston, Betel Gomes, Dou-
tora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Hélio Soares,  
Mical Damasceno, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Se-
nhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Daniella Tema, Detinha, 
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Pará Figueiredo 
e Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão e determinou a leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a pala-
vra aos (as) Deputados (as): Ana do Gás, Rildo Amaral, Rafael Leitoa, 
Roberto Costa, Antônio Pereira, Professor Marco Aurélio e Welling-
ton do Curso. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos 

trabalhos, o Presidente anunciou na Ordem do Dia, em primeiro e se-
gundo turnos, regime de urgência, os Projetos de Lei nos: 179/2021, de 
autoria do Deputado Ciro Neto,  que institui o “Dia do Produtor Rural 
Maranhense” e 180/2021, de mesma autoria, que institui o “Selo Vida 
Verde”, a ser concedido às empresas privadas que comprovem a adoção 
de práticas de sustentabilidade ambiental, no Estado do Maranhão. Com  
pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
– CCJC, estes projetos foram aprovados e encaminhado à sanção. Os 
Requerimentos nos: 151, 157 e 158/2021, de autoria do Deputado Dou-
tor Yglésio, foram retirados a pedido do autor, assim como os Requeri-
mentos nºs: 087 e 107, 171, 173, 174, 186, 188, 189 e 193/2021, todos 
do Deputado Wellington do Curso. O Requerimento n° 018/2021, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, foi retirado definitivamente 
da pauta, também a pedido do autor. Em seguida, o Presidente subme-
teu à deliberação do Plenários os Recursos do Deputado Wellington 
do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu os Requerimento nos 
023/2021, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, ao Secretário 
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela e ao Coman-
dante Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Coronel Pedro 
Ribeiro, pedindo informações referentes ao quantitativo de viaturas em 
funcionamento, bem como suas respectivas lotações e localizações dos 
batalhões nas quais se encontram as viaturas em manutenção e sucatas 
disponíveis na polícia militar do Estado do Maranhão; Requerimento nº 
172/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, também ao Go-
vernador do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado da Comu-
nicação Social (SECOM), Senhor Ricardo Garcia Capelli, solicitando 
informações referentes ao valor total empenhado, liquidado e pago pelo 
Governo do Estado em todas as peças publicitárias veiculadas na televi-
são, rádio e mídias sociais pagas sobre o combate ao novo coronavírus;  
Requerimento nº 155/2021, ainda de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da Fazen-
da, Senhor Marcellus Ribeiro, solicitando que informem a origem dos 
recursos dos auxílios emergenciais autorizados pelas medidas provisó-
rias nº 344/2021 e 345/2021 mantida a decisão da Mesa. Os recurcos 
foram encaminhados à votação pelo autor, mas o Plenário manteve a 
decisão da Mesa, contra os votos dos Deputados Wellington do Curso e 
César Pires, sendo os requerimentos em questão foram arquivados. Na 
sequência, o Plenário aprovou o Requerimento n° 181/2021, de autoria 
do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja submetido ao regime 
de tramitação de urgência o Projeto de Lei nº 150/2021, de sua auto-
ria. O Presidente submeteu à deliberação da Mesa os Requerimentos 
nos: 123, 127 e 136/2021, todos de autoria do Deputado Wellington do 
Curso, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando-lhes 
informações sobre os leitos e hospitais que foram fechados; sobre os 
respiradores e outros equipamentos adquiridos com recursos públicos 
durante a pandemia e quanto ao fornecimento ao público, dos seguintes 
medicamentos: queatipina, micofenalato de sódio, mesalasina, olansa-
pina, adalimumabe, rifampicina, ofloxasina, minociclina, mesacol, zo-
meta, na FEME; solicitando, ainda, que informe sobre os motivos pelos 
quais houve o encerramento do drive-thru de testagem da covid-19, 
montado pelo Governo do Estado, no Parque Rangedor. Estes requeri-
mentos foram encaminhados pelo autor e, indeferidos pela Mesa, o au-
tor recorreu a os mesmos foram incluído na Ordem do Dia da próxima 
Sessão. Assim, como foi indeferido o Requerimento n° 135/2021, ainda 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito do Município 
de Itaipava do Grajaú, Senhor Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, para 
que explique as razões pelas quais os 93 (noventa e três) aprovados no 
último concurso realizado pelo município, já empossados, ainda não 
entraram em exercício. Sendo deferidos, por fim, os Requerimento nos: 
187/2021, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que seja 
registrado nos Anais da Casa voto de pesar, pelo falecimento do médico 
e ex-Prefeito da Cidade de Grajaú, Senhor José Martins Jorge Neto, sen-
do esta iniciativa comunicada à família enlutada; 190/2021, de autoria 
da Deputada Mical Damasceno, solicitando que seja enviada mensagem 
de pesar aos familiares do Pastor Luís da Silva Negreiros, Presidente 
da Assembleia de Deus em Barreirinhas, pelo seu falecimento ocorrido 
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no dia 15 de abril do corrente ano; 191/2021, de autoria da Deputada 
Doutora Cleide Coutinho, subscrito pelos Deputados Wendell Lages, 
Andrea Martins Rezende, Professora Socorro Waquim, Wellington do 
Curso e Neto Evangelista, no mesmo sentido à família do Secretário 
de Finanças, Planejamento e Administração do Município de Caxias, 
Senhor Talmir Franklin Rosa Neto, pelo seu falecimento, ocorrido em 
abril do ano em curso; 192/2021, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, também com mensagem de pesar aos familiares do Senhor 
Edmilson José Alves da Silva, pelo seu falecimento, ocorrido no mês de 
abril do corrente ano; 194/2021, de mesma autoria, encaminhando men-
sagem de pesar aos familiares do Senhor Carlos Henrique Cavalcante, 
pelo seu falecimento, ocorrido também no mês de abril do corrente ano.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 
de maio de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 370/2021, de 30 de abril de 2021, nomeando ANTONIO 
APOLONIO DE ALENCAR NETO, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 371/2021, de 30 de abril de 2021, nomeando MARCOS 
FRANCO MARTINS BRINGEL, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 402/2021, de 30 de abril de 2021, exonerando PEDRO 
IGOR RIBEIRO MORAES DE ALMEIDA do Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe e ANTONIO DANIEL MO-
REIRA DA SILVA FILHO do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 
de Assessor de Logística e Transporte do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 403/2021, de 30 de abril de 2021, nomeando NIVEA MA-
RIA MORENO SILVA VIANA para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-2 de Assessor Chefe e PEDRO IGOR RIBEIRO MORAES 
DE ALMEIDA para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de As-
sessor de Logística e Transporte do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 404/2021, de 30 de abril de 2021, exonerando FELI-
PE BRITO UCHOA do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial e JOAGDA AGUIAR DE SOUSA do 
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete do Qua-
dro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 405/2021, de 30 de abril de 2021, nomeando MARCIO 
ROBERTO RAMOS GONÇALVES para o Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e FRANCISCA 
SILVA FILHA para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de 
Chefe de Gabinete do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º 
de maio do ano em curso.

Nº 406/2021, de 03 de maio de 2021, exonerando ALAN GO-
MES GUIMARAES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 407/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando FRANCIS-

LENE DA COSTA CARDIAL, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 408/2021, de 03 de maio de 2021, exonerando VYLLENA 
VICTORIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, do Cargo em Co-
missão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 409/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando LIANNA 
CHRISTINE BARROS DA SILVA BRAGA, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro 
de Pessoal deste  Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 410/2021, de 03 de maio de 2021, exonerando GILKA 
LIMA ALVES do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor 
Chefe, LOURIANA GOMES DA SILVA do Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete e FERNANDO ANTONIO 
COSTA POLARY do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Asses-
sor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 411/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando LOURIANA 
GOMES DA SILVA para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de 
Assessor Chefe, VALERIA SOARES MADEIRA para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete e RUBENILTON 
MENDES LINHARES JUNIOR para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 412/2021, de 03 de maio de 2021, exonerando MIGUEL 
LOPES DA SILVA MACEDO, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 413/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando ANA PAULA 
DE SOUSA SALES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 414/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando VINICIUS 
JOSE MELO CORREIA VIANA, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAS-1 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 415/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando MARIA DE 
LOURDES MALUDA CAVALCANTI FIALHO, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor       Parlamentar, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 416/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando NATALIA 
SOUSA SERRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste     Poder, a partir do 
dia 1º de abril do ano em curso.

Nº 417/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando MAYARA 
CRISTINA MOTA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder 
a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 418/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando THULLYO 
PAZ ALBUQUERQUE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste  Poder, a partir 
do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 419/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando WANESSA 
MOTA DE SA MOREIRA LIMA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste  
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 420/2021, de 03 de maio de 2021, nomeando THALLY-
SON PAZ ALBUQUERQUE, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste  Poder, a 
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 421/2021, de 05 de maio de 2021, exonerando HARLEY 
WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC, do Cargo em Comis-
são, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 422/2021, de 05 de maio de 2021, nomeando JOÃO VIC-
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TOR ALVES GOMES DE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 423/2021, de 05 de maio de 2021, exonerando ANTONIO 
LUIS MARTINS JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 424/2021, de 05 de maio de 2021, nomeando LUCIRE-
NE MARTINS COELHO BRINGEL, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste  
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 425/2021, de 05 de maio de 2021, exonerando GIOVANNA 
ROBERTA RIBEIRO BRUCE, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 426/2021, de 05 de maio de 2021, nomeando RAISSA 
AZEVEDO DUAILIBE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste  Poder, 
a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 427/2021, de 06 de maio de 2021, exonerando LUCIANY 
NAZARETH CUTRIM RIBEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 428/2021, de 06 de maio de 2021, nomeando LEANDRO 
CUTRIM MELO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 429/2021, de 06 de maio de 2021, exonerando JOCIE 
SANTOS LEAL, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técni-
co Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 430/2021, de 06 de maio de 2021, exonerando ELMA DE 
FATIMA NASCIMENTO ROXO do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e DOHA GEORGES SAAD 
do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em 
curso.

Nº 431/2021, de 06 de maio de 2021, nomeando ELMA DE 
FATIMA NASCIMENTO ROXO, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 432/2021, de 06 de maio de 2021, nomeando DOHA 
GEORGES SAAD para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial e JOCIE SANTOS LEAL para o Car-
go em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 434/2021, de 06 de maio de 2021 e tendo em vista a soli-
citação da Deputada  DETINHA (2º Vice-Presidente) exonerando 
KENIA FERREIRA DE AGUIAR, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder a 
partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 435/2021, de 06 de maio de 2021 e tendo em vista a solici-
tação da Deputada  DETINHA (2º Vice-Presidente) nomeando NEL-
CYLEIDE DE JESUS SERRA COSTA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
deste Poder a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 436/2021, de 06 de maio de 2021, exonerando RILDO 
NUNES LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coor-
denador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de maio do ano em curso.

Nº 437/2021, de 06 de maio de 2021, nomeando JARIANE 
CARVALHO RODRIGUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste  
Poder, a partir do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 438/2021, de 06 de maio de 2021, nomeando ELY MAR-
CELO DA ROSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 

Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste     Poder, a partir do 
dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 439/2021, de 06 de maio de 2021, nomeando IVONE 
FREITAS FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 
de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste     Poder, a partir 
do dia 1º de maio do ano em curso.

Nº 440/2021, de 06 de maio de 2021, nomeando RENILDE 
BORBA LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Ofi-
cial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste  Poder, a partir do dia 1º 
de maio do ano em curso.

Nº 441/2021, de 06 de maio de 2021, exonerando SALOMÃO 
CASTELO DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 
de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de maio do ano em curso.

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021-CPL/AL PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 0492/2021-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio do Pregoeiro, Gabriel Manzano Dias Marques, com 
fulcro no Pregão Eletrônico n° 012/2021- CPL/ALEMA, com objeto de 
registro de preços para aquisição de materiais de consumo na espécie de 
camisa polo, camiseta branca, e camisa operacional mangas curtas para 
os colaboradores civis e militares que fazem parte do Gabinete Militar 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão” torna público para 
conhecimento dos interessados que adiará a sessão de licitação respec-
tiva, anteriormente marcada para às 09:00 horas do dia 14 de maio de 
2021, em virtude de conveniência administrativa. A nova data da rea-
lização será no dia 20 de maio às 09:00h, pelo sitio www.comprasnet.
gov.br. São Luís, 05 de maio de 2021. Gabriel Manzano Dias Marques. 
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2978/2020-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 19 de maio às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br para registro de preços para aquisição de materiais 
e equipamentos para o sistema de combate a incêndio destinados à As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.
br e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo 
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, 
das 08:00 às 14:00. São Luís, 04 de maio de 2021. Arthur Baldez Silva. 
Pregoeiro da ALEMA

ERRATA Nº004/2021
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº001/2021-AL

Na publicação da sessão da Tomada de Preço nº 001/2021-CPL/
AL. Processo Administrativo Nº 0198/2021, cujo objeto trata de Con-
tratação de empresa especializada em execução de serviços de enge-
nharia para implantação e adequação de sistema de combate a incêndio 
e pânico, incluindo alarme, SDPA, gás GLP para o conjunto de edifica-
ções existentes nesta Casa Legislativa,: Onde se lê:“...na modalidade 
Pregão Eletrônico...”Leia-se:“..na modalidade Tomada de Preço..” São 
Luís, 05 de maio de 2021.André Luís Pinto Maia Presidente da CPL.




