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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Zito Rolim

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

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura do 
texto bíblico a da Ata da sessão anterior. 

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZITO ROLIM (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Pre-
sidente. 

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 054/2021                                     
São Luís, 19 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 dispõe 
sobre a criação do 2º Batalhão de Polícia Militar de Turismo e do 39º 
Batalhão de Polícia Militar, e dá outras disposições.

Inicialmente, frisamos que as mudanças constantes desta pro-
posta legislativa não implicarão criação de qualquer cargo público. 
Serão utilizados exclusivamente cargos já existentes na estrutura da 
Administração Pública, com adaptações por meio de alteração de no-
menclaturas e remanejamento entre as estruturas do Poder Executivo.

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

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

Não obstante, considerando que o princípio da eficiência, ins-
culpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe a execução 
dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional, 
a presente Medida Provisória cria o 2º Batalhão de Polícia Militar de 
Turismo e o 39º Batalhão de Polícia Militar. De modo a, mediante o 
implemento de alterações na estrutura e o desdobramento operacional 

da Polícia Militar do Maranhão, tornar a ação policial mais efetiva. 
A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em apreço 

reside, em especial, na necessidade de fortalecer o efetivo da Polícia 
Militar do Estado do Maranhão e, assim, garantir a manutenção da pres-
tação adequada e contínua dos serviços de segurança pública.

Por outro lado, a urgência decorre do supramencionado princípio 
da eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República), e do princí-
pio da supremacia do interesse público, os quais demandam velocida-
de na realização de mudanças administrativas com vistas a assegurar a 
adequada prestação dos serviços públicos.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 355, DE 18, DE MAIO DE 2021.
 

Dispõe sobre a criação do 2º Bata-
lhão de Polícia Militar de Turismo e do 
39º Batalhão de Polícia Militar, e dá ou-
tras disposições.

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

Art. 1º Fica criado, na estrutura da Polícia Militar, o 2º Bata-
lhão de Polícia Militar de Turismo (2º BPTur), no Município de Bar-
reirinhas, tendo como área de circunscrição nos municípios de Primei-
ra Cruz, Santo Amaro, Paulino Neves, Tutóia, Água Doce, Araioses e 
Humberto de Campos.

Art. 2º Ficam transformados:
I – o cargo de Subcomandante do Centro de Formação e Aperfei-

çoamento de Praças no cargo de Comandante do 2º BPTur;
II – o cargo de Diretor Pedagógico I, do Colégio Militar Tiraden-

tes III, no cargo de Subcomandante do 2º BPTur;
III – o cargo de Gestor Pedagógico I, do Colégio Militar Tiraden-

tes IV, no cargo de P/4 do 2º BPTur.
Parágrafo único. A função de Comandante do 2º BPTur será exer-

cida por Tenente Coronel QOPM, enquanto as funções de Subcoman-
dante e de P/4 do 2º BPTur serão exercidas por Major QOPM.

Art. 3º O efetivo de policiais militares atualmente existentes nas 
cidades de Barreirinhas, Primeira Cruz, Santo Amaro, Paulino Neves, 
Tutóia, Água Doce, Araioses e Humberto de Campos passará a compor 
o quadro organizacional do 2º BPTur.

Art. 4º Fica criado, na estrutura da Polícia Militar, o 39º Batalhão 
de Polícia Militar, no Município de Lago da Pedra, tendo como área de 
circunscrição os Municípios de Lago dos Rodrigues, Lago do Junco, 
Bom Lugar, Lagoa Grande do Maranhão, Paulo Ramos, Vitorino Freire, 
Altamira do Maranhão, Marajá do Sena e Brejo de Areia.

Art. 5º Ficam transformados:
I - o cargo de Chefe do Estado Maior do Comando de Policia-

mento Especializado no cargo de Comandante do 39º BPM.
II - o cargo de Gestor Pedagógico II, do Colégio Militar Tiraden-

tes IV, no cargo de Subcomandante do 39º BPM.
III - o cargo de Gestor Pedagógico II, do Colégio Militar Tiraden-

tes V, no cargo de P/4 do 39º BPM.
Parágrafo único. A função de Comandante do 39º BPM será exer-

cida por Tenente Coronel QOPM, enquanto as funções de Subcoman-
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dante e de P/4 do 39º BPM serão exercidas por Major QOPM.

Art. 6º Ficam redistribuídas as áreas de circunscrição do 5º, 15º, 
18º e 19º BPM, que passarão a ter as seguintes articulações operacio-
nais:

§ 1º O 5º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo 
das cidades de Barra do Corda (sede), Fernando Falcão, Itaipava do 
Grajaú, Jenipapo dos Vieira, São Raimundo do Doca Bezerra e São 
Roberto.

§ 2º O 18º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo 
das cidades de Presidente Dutra (sede), Dom Pedro, Gonçalves Dias, 
Governador Archer, Governador Eugênio Barros, Governador Luiz 
Rocha, Graça Aranha, Capinzal do Norte, Tuntum, São Domingos do 
Maranhão, São José dos Basílios, Santa Filomena do Maranhão, Santo 
Antônio dos Lopes, Senador Alexandre Costa e Joselândia.

§ 3º O 19º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo 
das cidades de Pedreiras (sede), Lima Campos, Trizidela do Vale, 
Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Esperantinópolis e Poção das 
Pedras.

§ 4º O 15º BPM ficará responsável pelo policiamento ostensivo 
das cidades de Bacabal (sede), São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago 
Verde, Conceição do Lago Açu e Olho D’água das Cunhãs.

§ 5º O efetivo de policiais militares atualmente existente nas 
cidades de São Raimundo do Doca Bezerra e São Roberto continuará 
compondo o quadro organizacional do 19º BPM, sediado na cidade de 
Pedreiras.

§ 6º Deverá o Comando Geral da PMMA adotar as providências 
necessárias para que o efetivo policial do 5º BPM seja redistribuído 
para as cidades de São Raimundo do Doca Bezerra e São Roberto.

Art. 7º O Comandante Geral da PMMA adotará as providências 
para a imediata implantação da Unidade Policial Militar criada e para 
a redistribuição de efetivo em conformidade com o disposto nesta Me-
dida Provisória.

Art. 8º Não haverá qualquer aumento de despesas com pessoal, 
em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 173, de 
27 de maio de 2020.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 18 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

MENSAGEM Nº 055/2021     
   São Luís, 19 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 pa-
decer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 026/2021, 
que cria a Política Estadual de Amparo, Apoio e Capacitação de Viúvas 
para Ingresso ou Retomada ao Mercado de Trabalho.

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 
026/2021, que cria a Política Estadual de 
Amparo, Apoio e Capacitação de Viúvas 
para Ingresso ou Retomada ao Mercado 
de Trabalho.

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 
026/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa objetiva, em linhas gerais, instituir a Polí-
tica Estadual de amparo, apoio e capacitação de viúvas que dependiam 
exclusivamente do marido.  Nos termos do art. 1º, parágrafo único, do 
Projeto de Lei nº 026/2021, a finalidade da propositura é auxiliar tais 
mulheres mediante atendimento psicológico, apoio governamental e 
incentivo a fim de que possam adentrar ou retomar ao mercado de tra-
balho.

Os objetivos específicos foram estabelecidos no art. 2º. No art. 
4º, é previsto que o Estado poderá articular ações de atendimento psico-
lógico, educacionais, dispondo a Rede Estadual de Saúde e Assistência 
Social para atender as viúvas em estado crítico e de total desamparo.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção 
à proposta legislativa pelas razões a seguir delineadas.

As políticas públicas são instrumentos de execução de programas 
políticos baseados na intervenção estatal na sociedade com vistas a as-
segurar igualdade de oportunidades e condições materiais de existência 
digna a todos os cidadãos.

A eficácia de políticas públicas consistentes depende diretamente 
do grau de articulação entre os poderes e agentes públicos envolvi-
dos, em especial no âmbito dos direitos sociais, nos quais as prestações 
do Estado resultam da operação de um sistema extremamente comple-
xo de estruturas organizacionais, recursos financeiros e institutos 
jurídicos.

Sem olvidar do dever do Poder Público de promover a assistência 
aos desamparados e dos objetivos que as ações de assistência social 
devem alcançar (art. 203 da Constituição Federal), faz-se necessário 
pontuar que para que uma política pública seja efetiva e bem-sucedida, 
é preciso, antes de qualquer coisa, estudo acerca das características e 
necessidades do público-alvo, bem como análise rigorosa da capacida-
de do Estado.

Registre-se, ademais, que o sistema orçamentário brasileiro é re-
gido pelo princípio da legalidade, a partir do qual se pode qualificar a 
despesa pública como “todo dispêndio previsto no orçamento”. Assim, 
qualquer despesa somente pode ser criada acaso seja indicada a res-
pectiva fonte de custeio e seja possível aferir seu respectivo impacto 
orçamentário e financeiro.

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 do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração constitui 
limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização fun-
cional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema consti-
tucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento.
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Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-

par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal e art. 6º da 
Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva da administra-
ção, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas públicas.

Ao instituir diretamente a Política Estadual de Amparo, Apoio 
e Capacitação de Viúvas para Ingresso ou Retomada ao Mercado de 
Trabalho e dispor, inclusive, sobre o modo de  execução (parágrafo 
único do art. 1º), e sobre a realização de palestras e cursos de profis-
sionalizantes (art. 2º, inciso II), o Projeto de Lei nº 026/2021 acaba por 
interferir na organização administrativa e nas atribuições de órgãos 
públicos, o que é de competência legislativa privativa do Governa-
dor do Estado, nos termos do art. 43, incisos III e V, da Constituição 
Estadual.  

Acerca da matéria, os seguintes julgados do Supremo Tribunal 
Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 
1l.392/2000 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. POLÍTICA ESTA-
DUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE ÀS DOENÇAS SEXUAL-
MENTE TRANSMISSÍVEIS – DST E À SÍNDROME DE IMUNO-
DEFICIÊNCIA ADQUIRIDA – AIDS. ADOÇÃO DE MEDIDAS 
CONTRA A DISCRIMINAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DO 
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA – HIV. INCONSTITU-
CIONALIDADE FORMAL. ARTS. 21, XII, “A”, 22, I E IV, 24, XII, 
25, § 1º, 61, § 1º, II, “A” E “C”, 84, VI, “A”, 200, I E II, E 220, § 3º, I, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PROCE-
DÊNCIA PARCIAL. 1. Ao instituir política estadual de prevenção e 
controle de doenças sexualmente transmissíveis – DST e da síndro-
me de imunodeficiência adquirida – AIDS, a Lei nº 11.392/2000 do 
Estado de Santa Catarina veicula normas sobre proteção e defesa 
da saúde, matérias inseridas na competência concorrente da União, 
dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, da CF). A adoção 
de medidas contra a discriminação das pessoas portadoras do vírus da 
imunodeficiência humana – HIV tem amparo no art. 25, § 1º, da CF, que 
reserva aos Estados as competências a eles não vedadas. 2. No modelo 
federativo brasileiro, estabelecida pela União a arquitetura normativa 
da política nacional de promoção, proteção e recuperação da saúde 
(Lei nº 8.080/1990, que institui o Sistema Único de Saúde – SUS), aos 
Estados compete, além da supressão de eventuais lacunas, a previsão 
de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender suas 
peculiaridades locais, respeitados os critérios (i) da preponderância do 
interesse local, (ii) do exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos 
limites territoriais – até mesmo para prevenir conflitos entre legislações 
estaduais potencialmente díspares – e (iii) da vedação da proteção in-
suficiente. Precedentes: ADI 5312/TO (Relator Ministro Alexandre de 
Moraes, DJe 11.02.2019), ADI 3470/RJ (Relatora Ministra Rosa We-
ber, DJe 01.02.2019), ADI 2030/SC (Relator Ministro Gilmar Mendes, 
DJe 17.10.2018). 3. A competência do SUS – Sistema Único de Saúde 
– para controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde e executar as ações de vigilância sanitária, epide-
miológica e de saúde do trabalhador (art. 200, I e II, da CF), não obsta 
iniciativas voltadas à implementação de políticas estaduais de saúde 
específicas, para atender demandas locais. Precedente. 4. A vedação e 
o combate a prática discriminatórias na rede de saúde pública estadual 
concretiza um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, dever a ser ativamente perseguido por todos os entes que com-
põem a Federação: a promoção do bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina-
ção (art. 3º, IV, da CF). 5. Fruto de iniciativa parlamentar, o art. 4º, 
caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, da Lei nº 11.392/2000 do Estado de 
Santa Catarina incorre em vício de iniciativa, por impor obrigações 
ao Poder Executivo sem observância dos arts. 61, § 1º, II, “a” e “c”, 
e 84, VI, “a” da CF, além de de invadir a competência privativa da 
União para legislar sobre radiodifusão (arts. 21, XII, “a”, e 22, IV, 
da CF) e disciplinar as diversões e os espetáculos públicos (art. 220, 
§ 3º, I, da CF). Precedente: ADI 5140/SP (Relator Ministro Alexandre 
de Moraes, DJe 29.10.2018). 6. Inconstitucionalidade formal dos arts. 

11 e 18 da Lei nº 11.392/2000 do Estado de Santa Catarina, por afron-
ta à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar 
processo legislativo versando sobre organização, funcionamento e or-
çamento da Secretaria de Estado da Saúde (arts. 61, § 1º, II, e 84, VI, 
“a”, da CF). 7. Ao disciplinar regime de confidencialidade e sigilo dos 
registros e resultados dos testes para detecção do vírus HIV, inclusive 
para fins de depoimento como testemunha, o art. 8º, caput e §§ 1º e 2º, 
da Lei nº 11.392/2000 do Estado de Santa Catarina afasta-se da compe-
tência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção e defesa da 
saúde (art. 24, XII, da CF) e invade a competência privativa da União 
para legislar sobre direito civil e direito processual (art. 22, I, da CF). 8. 
Inconstitucionalidade formal dos arts. 4º, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º 
e 6º, 8º, caput e §§ 1º e 2º, 11 e 18, da Lei nº 1l.392/2000 do Estado 
de Santa Catarina. 9. Ação direta julgada parcialmente procedente. 

(STF, ADI 2341, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, 
julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252, DI-
VULG 16-10-2020, PUBLIC 19-10-2020, grifo nosso).

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA 
DE REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS 
FILANTRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSER-
VÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. 
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A 
Lei Estadual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre 
política pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, 
com repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir 
a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e 
com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 
2º). 2. Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado 
por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c 
e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tra-
tem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem 
a competência e o funcionamento de órgãos administrativos. 3. Ação 
Direta julgada procedente.

(STF, ADI 4288, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-
2020 PUBLIC 13-08-2020)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGOS 1º, 2º, 6º, 8º, 10, 11 E 12 DA LEI 15.171/2010 DO ESTA-
DO DE SANTA CATARINA. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. 
DISCIPLINA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS A 
SEGUROS DE VEÍCULOS. REGISTRO, DESMONTE E COMER-
CIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS. CRIAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES PARA O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVA-
TIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL, SE-
GUROS, TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, I, VII E XI, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INICIATIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO PARA A ELABORAÇÃO DE NORMAS QUE ESTA-
BELEÇAM AS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES 
À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA RESPECTIVA UNIDADE 
FEDERATIVA (ARTIGOS 61, § 1º, II, E; E 84, VI, A, DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A 
competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo 
e responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24, V e VIII, da 
Constituição Federal) não autoriza os Estados-membros e o Distrito Fe-
deral a disciplinarem relações contratuais securitárias, porquanto com-
pete privativamente à União legislar sobre Direito Civil (artigo 22, I, da 
Constituição Federal). Precedentes: ADI 4.228, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, Plenário, DJe de 13/8/2018; ADI 3.605, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, Plenário, DJe de 13/9/2017; e ADI 4.701, Rel. Min. Ro-
berto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2014. 2. O artigo 22, VII, 
da Constituição Federal dispõe que compete privativamente à União 
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legislar sobre seguros, a fim de garantir uma coordenação centralizada 
das políticas de seguros privados e de regulação das operações, que 
assegurem a estabilidade do mercado, impedindo os Estados de legis-
larem livremente acerca das condições e coberturas praticadas pelas 
seguradoras. Precedentes: ADI 3.207, Rel. Min. Alexandre de Moreas, 
Tribunal Pleno, Dje de 25/4/2018; ADI 1.589, Rel. Min. Eros Grau, 
Plenário, DJ de 7/12/2006; e ADI 1.646, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
Plenário, DJ de 7/12/2006. 3. Compete privativamente à União legislar 
sobre questões ligadas ao trânsito e sua segurança, como as relativas ao 
registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados (artigo 22, 
XI, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 874, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2011; e ADI 3.444, Rel. Min. Ellen Gra-
cie, Plenário, DJ de 3/2/2006. 4. A iniciativa das leis que estabeleçam 
as atribuições dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa 
da respectiva unidade federativa compete aos Governadores dos 
Estados-membros, à luz dos artigos 61, § 1º, II, e; e 84, VI, a, da Cons-
tituição Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos 
demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria. Preceden-
tes: ADI 3.254, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 2/12/2005; e 
ADI 2.808, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 17/11/2006. 5. In 
casu, os artigos 1º, 2º, 6º, 8º, 10, 11 e 12 da Lei 15.171/2010 do Estado 
de Santa Catarina, de origem parlamentar, tanto em sua redação original 
quanto na redação dada pela Lei estadual 16.622/2015, disciplinaram 
obrigações contratuais relativas a seguros de veículos, estabeleceram 
regras quanto ao registro, desmonte e comercialização de veículos si-
nistrados e criaram atribuições para o órgão de trânsito estadual, in-
vadindo a competência privativa da União para legislar sobre Direito 
Civil, seguros, trânsito e transporte (artigo 22, I, VII e XI, da Consti-
tuição Federal) e usurpando a iniciativa do chefe do Poder Executivo 
para criar atribuições para os órgãos da administração estadual (artigos 
61, § 1º, II, e; e 84, VI, a, da Constituição Federal). 6. Ação direta de 
inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para 
declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 6º, 8º, 10, 11 e 12 
da Lei 15.171/2010 do Estado de Santa Catarina, tanto em sua redação 
original quanto na redação dada pela Lei estadual 16.622/2015.

(STF, ADI 4704, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, jul-
gado em 21/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 
03-04-2019 PUBLIC 04-04-2019, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, forçoso reconhecer que, apesar de rele-
vante, a proposta legislativa, de iniciativa parlamentar, ao disciplinar 
matérias afetas à própria gestão de políticas públicas, avançou demasia-
damente em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa 
do Poder Executivo (postulado da reserva da administração).

Diante do exposto, tendo em vista o art. 43, incisos III e V, da 
Constituição Estadual, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 6º, 
Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da República), e conside-
rando que o legislador infraconstitucional não pode interferir na cons-
trução do constituinte, de modo a criar ou ampliar os campos de inter-
secção entre os Poderes estatais, oponho veto integral ao Projeto de 
Lei nº 026/2021 haja vista o vício de inconstitucionalidade.

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 integralmente o Projeto de Lei nº 026/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 276/2021

INCORPORA rodovia municipal a 
malha rodoviária estadual na forma que 
especifica.

 
Art. 1º - É incorporada à malha rodoviária do Estado do Maranhão, a 
rodovia municipal que liga a sede do Município de Mirador ao Municí-
pio de Fernando Falcão, passando pelo povoado Conceição.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 17 DE MAIO DE 2021. - Ciro Neto - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

Nossa solicitação vem do anseio da população destes municípios 
externadas através de sua câmara de vereadores, visando um melhor 
trânsito entre os municípios e tendo um melhor escoamento da produ-
ção agrícola e pecuária crescente nesses municípios. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 17 DE MAIO DE 2021. - Ciro Neto - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI N° 277/2021

DISPÕE SOBRE O ATENDI-
MENTO FARMACÊUTICO REMOTO 
NAS FARMÁCIAS E DROGARIAS NO 
ESTADO DO MARANHÃO, NAS HI-
PÓTESES EM QUE ESPECIFICA.

 
Art. 1º - Fica autorizado o atendimento farmacêutico remoto nas far-
mácias e drogarias no Estado do Maranhão, quando da ausência tem-
porária de responsável técnico farmacêutico, em cumprimento ao 
disposto no artigo 6º, inciso I da Lei Federal nº13.021 de 08 de agosto 
de 2014.

§ 1º - Para efeito do previsto no caput, a ausência temporária 
do responsável técnico farmacêutico aplica-se, exclusivamente, às 
seguintes hipóteses:

I - faltas justificadas, regulamentadas pela legislação trabalhista;
II - durante o período de amamentação, conforme disposto na 

legislação trabalhista;
III - durante os intervalos de repouso e alimentação do farmacêu-

tico, nos termos da legislação trabalhista;
IV - em razão do exercício de mesário voluntário, nos termos da 

legislação eleitoral;
V - diante de caso fortuito ou força maior, dentre outras situações 

que podem comprometer o deslocamento do farmacêutico para seu lo-
cal de trabalho, devidamente comprovado;

VI - presença em seminários, cursos, reuniões, congressos, para 
qualificação do profissional farmacêutico, devidamente comprovado 
pelo registro de inscrição do profissional e limitado a 15 (quinze) dias 
de afastamento, anuais.

§ 2º - Nas hipóteses excepcionais elencadas no parágrafo ante-
rior, as farmácias e drogarias não serão autuadas por ausência temporá-
ria de farmacêutico responsável técnico.

Art. 2º - O estabelecimento deverá disponibilizar, nos termos do 
artigo anterior, os meios de comunicação necessários para viabilizar 
o pleno atendimento remoto ao consumidor, em consonância com a 
norma do artigo 13, inciso VI da Lei Federal nº 13.021 de 08 de agosto 
de 2014.

Art. 3º - O atendimento remoto poderá ser feito através de 
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plataformas ou aplicativos de mensagens de texto, voz e/ou imagem, 
desde que esta comunicação ocorra em tempo real e seja passível de 
averiguação pelos órgãos de fiscalização.

§ 1º - O atendimento remoto deverá sempre ser feito por pro-
fissional farmacêutico devidamente inscrito no Conselho Regional de 
Farmácia.

Art. 4º - Os casos de impedimento ou ausência do responsável 
técnico, que ultrapassem 30 (trinta) dias, implica na obrigatoriedade da 
contratação de farmacêutico substituto.

Art. 5º - Durante a ausência e impedimento do responsável 
técnico não serão aviadas fórmulas magistrais ou oficiais, nem 
dispensados medicamentos antimicrobianos ou sujeitos a regime 
especial de controle.

Art. 6º - No início do atendimento, o farmacêutico deverá se 
identificar ao consumidor, dizendo de forma clara o seu nome completo 
e o seu número de inscrição junto ao Conselho Regional de Farmácia ou 
disponibilizar tais informações na tela, quando for o caso.

Art. 7º - A farmácia e drogaria de qualquer natureza, deverá 
afixar em local visível ao consumidor a possibilidade de realização de 
atendimento farmacêutico remoto nos termos desta lei.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará as normas 
complementares necessárias à plena execução desta Lei.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 13 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A saúde, como se sabe, é direito de todos (inclusive alçado a di-
reito social), mas notadamente dever do Estado, nos termos do artigo 
196 da Constituição Brasileira, sendo garantida por meio de políticas 
públicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos.

É do Poder Público a regulamentação, a fiscalização e o 
controle das ações e dos serviços de saúde, integrando estas uma rede 
regionalizada e hierarquizada que constituem o Sistema Único de Saúde-
SUS, que se alicerça, sobretudo, pela descentralização, sendo encargos 
deste Sistema a participação na produção de medicamentos, bem como 
assegurar a assistência farmacêutica (Lei Federal nº 13.021/14, art.4º).

A própria Constituição dá liberdade à iniciativa privada no que 
tange à assistência à saúde, outorgando aos Estados-membros, como 
entes políticos, a competência concorrente para legislar sobre a defesa 
da saúde.

A Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, do Ministério da 
Saúde, atribuiu ao Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde-SUS a 
responsabilidade da política estadual de medicamentos, bem como da 
coordenação e execução da assistência farmacêutica, além da promoção 
do uso racional de medicamentos junto a 3 (três) destinatários: a popu-
lação, os prescritores e os dispensadores.

O Decreto Federal nº 85.878/81 estabelece no inciso I de seu arti-
go 1º - assim como a Resolução CFF nº 357/01, em seu artigo 20 – que 
é atribuição privativa do profissional farmacêutico a dispensação de 
medicamentos, seja no serviço público ou na iniciativa privada, defi-
nindo-se a dispensação como o “ato de fornecimento ao consumidor 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título 
remunerado ou não” (Lei Federal nº 5.991/73, art.4º, inciso XV).

É bom lembrar que a presença do farmacêutico na farmácia 
e drogaria são obrigatória, nos termos do caput do artigo 15 da Lei 
Federal nº 5.991/73, ratificada pelo inciso I do artigo 6º da Lei Federal 
nº 13.021/14, por se tratar de profissional imprescindível ao setor, uma 
vez que por ele que se exerce na íntegra a assistência farmacêutica, 
definida pelo como o “conjunto de ações e serviços que visam assegurar 
a assistência integral, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde 
nos estabelecimentos públicos ou privados, desempenhados pelo 
farmacêutico ou sob sua supervisão” (Lei Federal nº 13.021/14, art.2º e 
Resolução CFF nº 357/01, item 6.20).

No entanto, o farmacêutico é um ser-humano e, assim, por ve-
zes adquire uma enfermidade, sofre um acidente, se vê impossibilitado 
de se locomover por força de uma enchente ou mesmo uma greve em 
transportes urbanos.

Ademais, quando o farmacêutico é empregado da farmácia e/
ou drogaria, por vezes possui o direito de se afastar de seu labor para 
cumprir um direito (se afastar por força de doença, maternidade etc) ou 
mesmo um dever (ser mesário em uma eleição etc).

Não se pode olvidar, ainda, que para a própria qualificação do 
farmacêutico, às vezes necessita participar de cursos, seminários, sim-
pósios, para poder melhorar a sua qualificação profissional.

É neste ponto que se busca adentrar, para que se compreenda 
que o fito desta norma não é o de que as farmácias e drogarias do 
Estado do Maranhão não tenham a presença física de farmacêuticos; ao 
contrário, de que tais estabelecimentos farmacêuticos tenham sempre 
tais profissionais, mas que se admitam exceções nas hipóteses acima 
mencionadas, devidamente amparadas pelas normas trabalhistas que 
regem a profissão, inexistindo qualquer hipótese de criação de critérios 
para exercício da profissão.

À guisa de exemplo, recentemente projeto de lei similar ao 
presente foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo-ALESP, o que denota 
sua constitucionalidade.

Neste sentido, o presente projeto além de não interferir no exer-
cício fundamental da nobre profissão dos farmacêuticos, ao contrário, 
garantindo hipóteses de que sua ausência temporária seja amparada por 
Lei, também adentra no aperfeiçoamento e ampliação do atendimento 
ao consumidor, impactando, ainda, na redução de custos de micro e 
pequenas empresas, permitindo a continuidade e funcionamento de di-
versas atividades econômicas, diante da dificuldade de empreender que 
avassala o Estado do Maranhão.

Ademais, o atendimento por meio tecnológico à distância já é 
uma tendência no país, conforme Resoluções CFM nº 2.227/2018; CFP 
011/2018 e CFFa 427/2013, estando o presente projeto nesta direção, 
fortalecendo e adequando as profissões da área de saúde às formas 
atuais de atendimento aos seus clientes, criando novos mecanismos, 
sem afastar a inevitável e valorosa relação do paciente com o profis-
sional de saúde.

Ressalta-se, por fim, que o Conselho de Farmácia já previu a pos-
sibilidade de assistência farmacêutica fora da farmácia e drogaria, na 
forma do artigo 97 da Resolução 357/2001, tendo a presente iniciativa 
o condão de atualizar, após 17 anos, tal possibilidade, valendo-se dos 
meios tecnológicos que se expandiram e facilitaram a rotina do cidadão, 
com ganho de eficiência e sem perda de segurança.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 13 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 278 /2021

ESTABELECE NORMAS DE 
SEGURANÇA NAS ESCOLAS DAS 
REDES PÚBLICA E PRIVADA, INS-
TITUI A ÁREA ESCOLAR DE SEGU-
RANÇA, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º São diretrizes para a efetivação da segurança escolar:
I - elaborar e proceder à implementação das medidas necessárias 

para prevenir e combater situações de insegurança e violência escolar;
II - estabelecer prioridades de intervenção e parcerias com outras 

Entidades da Administração Pública;
III - conceber, implementar e desenvolver procedimentos de mo-

nitorização e acompanhamento em matéria de segurança escolar;
IV - proceder à monitorização dos sistemas de vigilância das es-
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colas;

V - promover e acompanhar programas de intervenção na área da 
segurança, garantindo a necessária articulação com os Órgãos e Entes 
da Administração Pública;

VI - conceber instrumentos, procedimentos e recursos que contri-
buam para a resolução de problemas identificados pelas escolas;

VII - realizar visitas e reuniões de trabalho nas escolas, em arti-
culação com a comunidade escolar;

VIII - organizar ações de formação específicas sobre segurança 
escolar, dirigidas ao pessoal docente e não docente das escolas;

IX - promover e assegurar a realização periódica de exercícios e 
simulacros, não só para testar os meios exteriores envolvidos como para 
fomentar uma maior consciência da segurança escolar e uma habitua-
ção aos planos de segurança e acompanhar o cumprimento do plano de 
emergência das escolas;

X - manter uma permanente articulação e cooperação com as es-
truturas conexas em matéria de segurança escolar nas escolas; e

XI - acompanhar experiências e modelos de intervenção em exe-
cução noutros entes da federação e países.

Parágrafo único. São princípios desta Lei a prevenção e o 
desenvolvimento da cultura da não violência.

Art. 2º Ficam estabelecidas as diretrizes para a promoção da 
Área Escolar de Segurança, no Estado do Maranhão, definida pelas me-
diações no raio de 200 metros dos limites das Instituições Públicas e 
Particulares de Educação Básica.

Parágrafo único. A Área Escolar de Segurança terá prioridade 
especial do Poder Público Estadual e, por finalidade, assegurar a tran-
quilidade e o bem-estar de alunos, professores, gestores, colaboradores, 
pais e responsáveis, por meio de ações sistemáticas, de forma a con-
tribuir para a melhor realização dos objetivos dos estabelecimentos de 
ensino.

Art. 3º Ao Poder Executivo caberá representar junto aos Órgãos 
competentes, no âmbito de sua jurisdição, e aplicar sanções aos infrato-
res por desobediência aos ditames legais ora impostos.

Art. 4º O Estado do Maranhão poderá promover convênios e par-
cerias com entidades e empresas estabelecidas nas Áreas de Segurança 
Escolar e em suas proximidades, visando à consecução dos objetivos 
ora mencionados.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio de 

2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
 
O presente projeto de lei visa regulamentar um plano de Seguran-

ça Escolar no âmbito do Estado do Maranhão, de modo a assegurar a 
integridade física dos estudantes e professores, em ambientes escolares.

Recentemente, a cidade de Saudades – SC teve ato criminoso de 
uma pessoa que entrou em uma escola, golpeando alunos e professores 
com um facão, resultando em mortes, inclusive de crianças. Casos de 
massacres e tiroteios em escolas repercutiram em cidades como Me-
dianeira (PR), Goiânia (GO), Taiúva (SP), Suzano (SP), São Caetano 
do Sul (SP), Realengo (RJ), Corrente (PI), Salvador (BA), João Pessoa 
(PB).  Em todos os casos os criminosos adentraram, sem dificuldades, a 
porta de entrada da escola, para cometer as chacinas, ceifando as vidas 
de alunos e professores, instaurando-se cenas de caos e terror à socie-
dade brasileira. 

Estando em consonância com o art. 23, V, da Constituição de 
República de 1988, que dispõe ser competência comum entre os entes 
federativos proporcionar os meios de acesso à educação, assim como o 
art. 24, IX, que afirma ser a educação matéria em que União, Estados 
e Distrito Federal podem legislar concorrentemente, no mesmo sentido 
se encontra  o texto do  art. 12, I, “e” e II, “i” da Constituição do Esta-
do do Maranhão, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue 
pela aprovação deste Projeto. Por isto, contando com a colaboração e 
o entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor de uma 
melhoria educacional para os jovens do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de maio de 
2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 279 / 2021

Declara de Utilidade Pública Esta-
dual a Associação dos Comerciantes de 
Materiais de Construção do Maranhão - 
ACOMAC.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - É declarado de Utilidade Pública Estadual a Asso-
ciação dos Comerciantes de Material de Construção do Maranhão – 
ACOMAC.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2020. - Wendell Lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Associação dos Comerciantes de Material de Construção do 
Maranhão – ACOMAC, situada na cidade de São Luís, Estado do Ma-
ranhão, à Rua H, Quadra N, n°24 - Jardim Atlântico, Bairro Turu, CEP: 
65.067-150. É uma instituição sem fins lucrativos, afiliada à ANAMA-
CO – Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Constru-
ção Fundada em 12 de julho de 2006. É uma associação apolítica, dog-
mática e de fins não econômicos, com duração ilimitada.

Tem por finalidade representar o setor perante órgãos públicos 
e privados, promovendo toda e qualquer ação que proporcione a seus 
associados, benefícios diretos e indiretos.

Uma das principais funções da ACOMAC-MA é proporcionar a 
seus associados benefícios diretos e indiretos, representando-os junto 
às empresas e organizações do setor, como indústrias e representantes, 
além de instituições financeiras, de apoio ao varejo e aos exercícios dos 
poderes executivo, legislativo e judiciário. Promovendo eventos edu-
cacionais e assistência social, por iniciativo próprio, em conjunto com 
empresas ou entidades públicas privadas, incentivando o aprimoramen-
to da gestão profissional do setor.

Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos no-
bres pares, para a aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, em 06 de maio de 2020. - Wendell Lages - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 280 /2021

“Declara como utilidade pública o 
INSTITUTO DICA FERREIRA - IDF.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 

Art. 1º Fica declarado como Utilidade Pública o Instituto Dica 
Ferreira, portador do CNPJ Nº 38.344.415/0001-55, com sede no Mu-
nicípio de São Luís- ma. 

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 19 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

JUSTIFICATIVA
                      
O Instituto Dica Ferreira, como nome fantasia: IDF, fundado em 
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31 de agosto de 2019, é uma instituição sem fins econômicos, de caráter 
e representação comunitária, com personalidade distinta de seus/as as-
sociados/as. A representação do IDF abrange todos/as os moradores do 
Bom Jesus e adjacências que forem devidamente associadas. 

O IDF tem a finalidade de promover e desenvolver a melhoria da 
qualidade de vida dos moradores e moradoras, desenvolvendo o em-
preendedorismo a partir das potencialidades comerciais, objetivando o 
crescimento econômico social. O instituto estimula e defende o desen-
volvimento sustentável local, conjugando esforço com ouras entidades 
comunitárias, criando e apoiando a implantação de programas e pro-
jetos de gerações de emprego e renda, direta ou indiretamente ao seg-
mento comercial e social. Propõe também atividade sociais, culturais, 
educativas, entre outras que agreguem valor social e comunitário aos 
moradores e moradoras do bairro Bom Jardim e adjacências.

Além do mais, ressalto aqui a respeito das atividades essenciais 
do Instituto Dica Ferreira – IDF, onde celebra convênios, contratos, 
acordos, termos de parcerias, de cooperação mútua e outros instrumen-
tos jurídicos com pessoas físicas ou pessoas físicas de direito público, 
no âmbito das suas três esferas, ou privado, nacionais, internacionais. 
Promove e divulga informações sobre os cursos, reuniões, palestras, 
seminários, feiras e excursões, os quais objetivam estimular a união, 
organização, envolvimento dos moradores, e sua efetiva integração com 
os demais setores sociais buscando a emancipação política econômica 
e social dos associados. Analisa problemas relacionados aos moradores 
dos tipos preconceituosos e discriminatórios, buscando soluções e en-
caminhando as mesmas a autoridades competentes. Conforme apresen-
tação acima, conto com a colaboração dos nobres pares, para aprovação 
dessa lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 19 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE LEI N° 281/2021

Estabelece a prioridade para grá-
vidas, lactantes e puérperas, sem comor-
bidades, no Plano Estadual de Imuniza-
ção contra a COVID-19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Artigo 1º- As grávidas, lactantes e puérperas, sem comorbidades, 
terão prioridades também na vacinação do Plano Estadual de Imuniza-
ção contra a COVID-19.

§ 1º- A vacinação ocorrerá independentemente da idade gestacio-
nal e o teste de gravidez não deve ser um pré-requisito para a adminis-
tração das vacinas nas mulheres.

§ 2º - A ordem da vacinação das grávidas, lactantes e puérperas 
levará em consideração a idade das mulheres, priorizando as mais ve-
lhas.

§ 3º- A lactante que for vacinada deverá ser orientada a não inter-
romper o aleitamento materno.

Artigo 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Estamos vivendo no país como um todo e também no Estado 
do Maranhão uma situação extremamente trágica: o número de mortes 
causadas pelo coronavírus não para de subir, chegando em proporções 
absolutamente desoladoras. O surgimento da pandemia da COVID-19 
intensificou a necessidade de estarmos preocupados com a segurança e 
saúde das mulheres grávidas e lactantes.

No dia 13 de abril, o Ministério da Saúde emitiu a Nota Técnica 
Nº 12/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, incluindo as gestan-
tes no grupo mais suscetível aos efeitos da Covid-19, assim como as 

puérperas.
O Brasil é o país com maior número de casos de morte de mulhe-

res grávidas e no pós-parto pela covid-19, com taxa de mortalidade de 
12,7% entre as gestantes. O estudo publicado no International Journal 
of Gynecology, conduzido por um grupo de obstetras e enfermeiras de 
12 universidades e instituições públicas, em junho de 2020, revelou que 
160 gestantes e puérperas morreram por covid-19 no Brasil, o que cor-
responde a 77% dessas mortes no mundo. 

Desde então, esse número já superou 200. O estudo também 
reforça a desigualdade racial: as mulheres brancas grávidas com Co-
vid-19, a chance de morrer da doença foi de 8,9%, entre as pretas, a 
probabilidade chegou a 17% quase o dobro de risco de morrer por co-
vid-19 no Brasil do que as grávidas brancas. Quase 23% das mulheres 
que morreram no Brasil não tiveram acesso a um leito de UTI e 36% 
não chegaram a ser intubadas.

Diante do exposto, proponho o presente projeto de lei a fim de 
que as mulheres grávidas, puérperas e lactantes, sem comorbidades, 
possam ser incluídas no Plano Estadual de imunização, de forma priori-
tária, haja vista que as gestantes com comorbidades já estão inclusas no 
calendário de vacinação, e diante disso, peço o apoio dos nobres pares 
para a aprovação da proposta.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de maio 
de 2021. - Profª Socorro Waquim - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Manuel Beckman ao escritor 
Antônio José Noberto da Silva.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman”, em homenagem às contribuições de disseminação e 
incentivo da história cultura maranhense, ao escritor Antônio José No-
berto da Silva.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de maio de 
2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Resolução Legislativa que submeto à apreciação 
desta Casa propõe conceder a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman”, nos termos do art. 139, a, do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão, ao escritor Antonio José No-
berto da Silva.

Antonio Noberto dedicou boa parte de sua vida e obra a disse-
minação, valorização e incentivo da memória, cultura e história mara-
nhense. Além de ser reconhecido nacionalmente por ser um dos maio-
res pesquisadores da França Equinocial no Maranhão, Antonio Noberto 
também dedicou sua vida ao Serviço Público atuando na Polícia Rodo-
viária Federal onde em torno de 16 anos ao Serviço Operacional do qual 
se tornou exemplo e modelo a ser seguido por seus pares.

Antonio Noberto é ainda membro fundador da academia ludo-
vicense de letras, onde ocupa a cadeira nº 1, patroneada pelo escritor 
francês Claude Abbeville e sócio-efetivo do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Maranhão, ocupando a cadeira 43, patroneada pelo General 
e escritor Tasso Fragosso. Em sua jornada, o autor buscou disseminar e 
promover discussões e reflexões sobre a cultura maranhense tendo sido 
ainda o idealizador da Exposição França Equinocial, projeto escolhido 
em concurso “Melhor evento cultural voltado para os 400 anos de São 
Luís”, que mostra o nascimento do Brasil setentrional pelos franceses. 

O escritor também recebeu o título de cidadão honorário da cida-
de de Guimarães-MA em 2011 e, em 2017, o de cidadão honorário da 
cidade de São Luís. Noberto foi o idealizador também do Passeio Turís-
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tico Musicado no cemitério mais tradicional da capital maranhense, o 
“cemitour do Gavião” e do passeio “Seguindo os papagaios amarelos”. 
Ademais, também foi o responsável pela criação do primeiro mapa de 
São Luís: “Saint-Louis capitale de la France Équinoxiale”, trabalho que 
foi publicado em capa de livro na cidade de Paris.

Reconhecido nacionalmente pela contribuição com a propagação 
e valorização da cultura maranhense, o autor recebeu do escritor francês 
Jean-Yves Loude o título de “Turismólogo da França Equinocial” pela 
contribuição na obra “Pepitas Brasileiras”. Ante o exposto, e com o fito 
de resguardar e valorizar a história e memória da cultura maranhanse, 
solicitamos aos nobres pares a aprovação dessa homenagem.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de maio de 
2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 214 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa., depois de ouvida a 
Mesa, a retirada da tramitação legislativa, do projeto de lei nº 203/2021 
de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 17 DE MAIO DE 2021. - Ciro Neto - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO N° 215/2021

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja en-
viada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do 
Médico Radiologista, Dr. Flávio Castro, externando o mais profundo 
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 09 de maio 
do corrente ano. Dr. Flávio exercia a medicina em São Luís, onde mo-
rava. Deixo o meu abraço e carinho aos familiares, peço a Deus que 
conforte seus corações neste momento de dor.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”. 
em São Luís (MA) 19 de maio de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO 216/2021

Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Cruz 
Vermelha no Estado do Maranhão, perante a Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa. 

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/2015 requeiro a Vos-
sa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente Parla-
mentar em Defesa da Cruz Vermelha no Estado do Maranhão, entidade 
suprapartidária de cunho associativo, sem fins lucrativos, constituídos 
nos termos da ata de fundação e do estatuto em anexo.

São Luís(MA), 27 de Abril de 2021 - Wendell Lages - Deputado 
Estadual

INDICAÇÃO Nº 1494/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Sua Excelência o 

Senhor Ministro de Estado da Educação, Professor Milton Ribei-
ro, solicitando-lhe que adote providencias necessárias para que o MEC 
proceda à designação e envio de pessoal técnico para a realização 
do procedimento de visita in loco, visando o Credenciamento do 
Campus Codó/MA para implantação de 02 (duas) importantes Ins-
tituições de Ensino Superior – IES, com os seguintes cursos: o Cre-
denciamento do Campus Codó/MA, com as instalações destinadas ao 
funcionamento do Curso de Graduação em Medicina, tendo como 
mantenedora a Instituição de Ensino Superior Universidade Pitágoras, 
vencedora de certame promovido pelos Ministérios da Saúde e Educa-
ção, para ampliação da oferta de vagas de graduação e pós-graduação 
de Medicina; e o Credenciamento do Campus Codó/MA, com as 
instalações destinadas ao funcionamento dos Cursos de Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Direito, Engenharia Civil e Arquitetura, 
tendo como mantenedora a Instituição de Ensino Superior Centro Uni-
versitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão – UniFacema.

Com o efetivo funcionamento dessas duas instituições, cujas 
obras, instalações e ambiências, já se encontram integralmente concluí-
das no Município de Codó dará mais um firme passo para se tornar 
um relevante Polo de Educação e de Saúde no interior do Estado, 
beneficiando a população de todos os Municípios da Região dos Cocais, 
beneficiando diretamente as populações de Timbiras, Coroatá, São 
Mateus do Maranhão, Alto Alegre, Peritoró, Codó e várias outras 
cidades, que terão mais perto de suas residências a oferta de cursos e 
serviços essenciais, com redução de despesas para os estudantes e 
seus familiares.

Todas essas IES disponibilizarão Bolsas de Estudos para estu-
dantes, através do Prouni Federal, mas também do Prouni Municipal, 
existente em Codó.

Destaco que, em atividade plena, essas instituições serão capazes 
de gerar cerca de dois mil empregos diretos, além de renda para for-
necedores de sérvios e insumos, representando mais desenvolvimento 
para toda a região.

Finalmente, quero externar minha felicidade em ter contribuído 
com a realização desse sonho quando fui prefeito de Codó. Estamos tes-
temunhando a vitória da perseverança. Pois a conquista desses cursos 
e dessas universidades começou comigo, teve êxito à continuidade no 
Governo de Francisco Nagib e espero que testemunhemos igual em-
penho por parte do atual Prefeito. Afinal, estamos diante de interesses 
maiores. Suprapartidários.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 19 de maio de 2021. - ZITO RO-
LIM - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1495 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Senador WEVERTON ROCHA, com a proposta 
de projeto de Lei em anexo, alterando a LEI Nº 13.021, DE 8 DE 
AGOSTO DE 2014 para instituir o piso salarial do profissional far-
macêutico, do técnico em farmácia e auxiliar em farmácia. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI Nº , DE 2021

Altera a Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, para instituir o piso 
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salarial nacional do profissional farmacêutico, do técnico em farmácia e 
auxiliar em farmácia.

Art. 1º A Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014,, passa a vigorar  
acrescida do seguinte art. 5-A:

“Art. 5-A. O piso salarial nacional para os Farmacêuticos será de 
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensais.

§1º O piso salarial nacional é o valor abaixo do qual a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como as instituições 
de saúde privadas, não poderão fixar o vencimento ou salário inicial dos 
Farmacêuticos, com base em jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 
semanais.

§2º Para jornadas de trabalho superiores a 40 (quarenta) horas 
semanais, o piso salarial nacional terá a correspondência proporcional. 
Também poderá ser admitidas jornadas de trabalho de 20 (vinte) e 30 
(trinta) horas semanal com remuneração correspondência proporcional. 

§3º O piso salarial dos profissionais do técnicos em farmácia, esta 
Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo para o 
Farmacêutico, na razão de:

I – cinquenta por cento para o 
Técnico e m  F a r m a c i a ;

§4º Para o Farmaceutico Responsavel Tecnico o salario-base será 
acrescido do adicional de Responsabilidade Tecnica (RT) no valor de 
10% do piso.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de 
sua publicação.

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

INDICAÇÃO N° 1496/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com o Se-
cretário de Estado da Agricultura Familiar, o senhor Rodrigo Lago, 
para que seja apreciado o pedido de priorização nas entregas das ces-
tas básicas do programa Comida na Mesa, para os munícipios da 
Regional de Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Ma-
ranhão, Lima Campos, Santo Antônio dos Lopes, Poção de Pedra e 
Bernardo do Mearim, em decorrência da grave situação de calamida-
de que tais munícipios se encontram em detrimento das grandes chuvas 
que ocorrem nessa época do ano. 

É de pleno conhecimento que há uma programação organizada 
pelas secretarias e governo para viabilizar a logística de entregas dessas 
cestas básicas, porém, existe também, uma necessidade exacerbada para 
que a população dessa região obtenha o quanto antes tais alimentos. 

Necessidade essa, que foi gerada em razão do prejuízo e dano 
que essas pessoas sofreram em virtude das fortes chuvas característica 
dessa época do ano. 

Deste modo, solicito a especial atenção do Excelentíssimo Se-
nhor Governador Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, 
pela importância que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino 
e ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar Rodrigo Lago, 
pelo comprometimento com toda a população do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17de maio 
de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1497 /2021

Senhor Presidente,

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

Tal indicação é resultante de uma reunião com o Senhor Prefeito, 
Adailson Machado, cuja referida implantação terá como finalidade am-
pliar e garantir ainda mais os direitos fundamentais daquela população.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 19 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.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores Deputados, não há oradores inscritos, no Pequeno Expe-
diente. Senhores Deputados, nós não temos vinte e dois Deputados 
inscritos. Eu vou chamar a Ordem do Dia. Não temos quórum para de-
liberar, eu vou chamar o Tempo dos Partidos Políticos. Ordem do Dia. 
Não há quórum para deliberar. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Democrático. Deputado Vinícius está ausente, não vejo... 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Marco Aurélio 
está ausente, mas o Deputado Yglésio, que está aqui no Plenário, disse 
que gostaria de utilizar uma parte do tempo. Eu vou suspender aqui a 
Sessão, por dois minutos, enquanto os Deputados se organizam aqui, o 
Deputado Yglésio se organiza, e outros que ainda queiram usar o Tem-
po dos Partidos possam também se preparar. Suspensa a Sessão. Rea-
berta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Antônio Pereira, por cinco 
minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, caros colegas Deputados aí presentes à 
Mesa. Eu trago aqui um recado dos Deputados, cinco Deputados estão 
na Sala de Comissões e já estão chegando aqui ao Plenário, Senhor 
Presidente Othelino, cinco colegas Deputados estão na Sala de Comis-
sões e pediram que eu viesse para dizer que eles já estão chegando. E 
eu estou aqui transmitindo o recado que me foi dado, o que foi pedido 
para fazer. Eu ocupo essa Tribuna, Senhor Presidente, apenas para, mais 
uma vez, falar das ações de governo na Região Tocantina, do Governo 
Flávio Dino. A Região, Deputado Hélio, V. Ex.ª que faz política naquela 
região, nós todos ali, já há algum tempo trabalhamos por algumas coi-
sas, algumas obras estruturantes, em cada cidade daquela região, tanto 
do aspecto social quanto no aspecto entretenimento, quanto no aspecto 
ambiental. O Governador Flávio Dino, inteligentemente, escolheu algu-
mas obras que ligam a questão de entretenimento, a questão ambiental, 
como, por exemplo, lá em Vila Nova dos Martírios, onde V.Exa. faz 
política, Deputado Hélio, e eu também, e mais outros colegas aqui, o 
Deputado Rildo, Deputado Marco Aurélio, e seja bem-vindo, Deputado 
Yglésio, o Governador decidiu depois de uma luta árdua do Deputado 
Marcelo, do Deputado licenciado Marcelo Tavares, hoje Chefe da Casa 
Civil, Secretário-Chefe da Casa Civil, Deputado Marcelo Tavares fez 
um grande trabalho a pedido da então Prefeita Carla, naquele municí-
pio, enquanto era Prefeita, foi prefeita dois mandatos seguidos, por oito 
anos. E trabalharam juntos a quatro mãos para fazer o convencimento do 
Governador de fazer um Parque Ambiental naquela cidade. E eu como 
era votado e acompanhava isso de perto, sempre acompanhei, e ontem 
tive a grata satisfação de ser chamado e me foi dito que esse Parque 
Ambiental já está autorizado e será feito, será construído pelo Governo 
do Estado. Eu quero parabenizar a Prefeita Carla pelo seu trabalho que 
ela fez, por essa requisição que ela fez ao Governo, ao Deputado Mar-
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celo, enquanto Deputado e enquanto Chefe da Casa Civil, que trabalhou 
também para que isso acontecesse. E também não poderia deixar de 
parabenizar a atual administração daquele município que vai receber 
junto com a sociedade essa obra tão importante. Esse Parque Ambiental 
não é o Parque Ambiental que todos nós sonhávamos, mas confesso que 
é melhor do que eu esperava. E eu não poderia deixar de fazer esse agra-
decimento aqui em nome do povo de Vila Nova dos Martírios, ao Go-
verno do Estado, ao Governador Flávio Dino, agradecer o empenho do 
Deputado Marcelo Tavares e da Prefeita Karla. E adiantando mais ainda 
outra obra importante que o Governo autorizou nesse mesmo sentido 
foi a orla, construir uma orla ali naquele lago em São Pedro D’Água 
Branca, que também é um anseio daquela cidade. A Prefeita Marilia 
esteve aqui semana passada, estivemos ali com Márcio Jerry, Secretário 
das Cidades e o Governador também antes de ontem autorizou que essa 
obra fosse construída naquela cidade, como ele está dando uma obra 
para cada cidade, ele autorizou a construção desta obra, lá em São Pedro 
D’Água Branca. Mas tem duas obras, Presidente, que eu achei assim, 
porque estas obras eu estou envolvido pessoalmente e deixei por último 
para citá-las, é a questão da Praia de Sumaúma. A Praia de Sumaúma 
fica localizada no município de Ribamar Fiquene, talvez a praia mais 
visitada da região Tocantina, e o Governo do Estado, depois de uma luta 
do ex-prefeito Edilomar e agora do atual prefeito Cociflan, o Governo 
resolveu fazer ali um dique, fazer um trabalho de urbanização daquela 
praia. Para mim, como lutei muito por isso acontecer, para mm é uma 
grande alegria, uma grande alegria porque é uma cidade que eu sempre 
fui votado. Em todos os meus mandatos fui votado em Ribamar Fique-
ne, e esse presente que está sendo dado à cidade e seu povo é para mim 
também um presente pessoal, como é também a questão um lago lindo 
que tem em Montes Altos, que era outra luta, Senhor Presidente, outra 
luta que nós tínhamos e a orla desse lago também foi autorizada pelo 
Governador Flávio Dino para ser realizada, como está dando uma obra 
para cada município deu também para Montes Altos. Então, essas obras 
embelezam a cidade, são obras estruturantes, fortalecem a questão am-
biental e fortalecem o turismo e também o entretenimento dos morado-
res locais. É uma visão muito singular do Governador Flávio Dino. E 
eu quero agradecê-lo por isso. A Região Tocantina agradece por ele ter 
autorizado essas obras importantes e estruturantes para essas cidades 
que aqui citei. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio, por 10 minutos, com apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Presidente, eu trago à tribuna 
algumas situações. A primeira situação foi a felicidade de receber on-
tem, por meio virtual, na verdade, fizemos uma reunião virtual, “Movi-
mento Lactantes pela Vacinação”. São mães, aproximadamente um mo-
vimento que já conta com mil e duzentas assinaturas de apoio para que 
haja vacinação das pessoas que amamentam. É um movimento nacio-
nal. Essa petição de São Luís já conta com mais de mil e duzentas assi-
naturas, isso era até ontem aproximadamente 18h. E qual que é a justi-
ficativa das mães? A maioria delas, a gente sabe que são chefes de 
família e não podem deixar de trabalhar. Elas precisam se proteger e 
também proteger a família. E qual que é a coisa mais interessante nessa 
situação? É que uma pessoa que se vacina contra covid-19, uma lactan-
te, já tem estudos que mostram muito claramente que há transmissão 
desses anticorpos gerados na mãe para as crianças, ou seja, a gente teria 
a proteção com uma vacina, uma dose da vacina, no caso, duas doses, 
uma imunização completa para mãe e para as crianças que recebem o 
leite materno e a possibilidade também para as crianças que recebem 
leite nos bancos de leite, porque há uma doação voluntária, claro, de 
leite ainda em bancos de leite como, por exemplo, no Materno Infantil 
não tem certeza se na Marly Sarney nós temos, mas de toda forma é 
uma iniciativa excelente, tem o nosso apoio. Nós vamos conversar com 
o Secretário de Estado, Carlos Lula, com o Municipal de Saúde, Joel 
Júnior, também para tratar desse assunto e fica aqui, desde já, todo o 
nosso apoio a essas mães que nos procuraram com essa ideia justa e ao 
mesmo tempo tão brilhante. Com relação à nova cepa, a suspeita de 
nova cepa no Maranhão a B16, 17, conhecida aí de maneira até xenofó-

bica como cepa indiana, alguns esclarecimentos são necessários à me-
dida que as informações vão chegando. O navio veio da África do Sul, 
eu pesquisei há pouco, uma viagem da África do Sul para o Brasil de 
navio ela dura em média duas semanas. Então, essas pessoas não esta-
vam na Índia e em princípio não temos como falar que se trata de va-
riante B16,17, aqui no Brasil. Nós temos que aguardar o sequenciamen-
to genético de genômico do vírus para aí sim a gente pensar em falar 
sobre nova cepa circulando aqui no Estado do Maranhão. Como de toda 
forma, como já falei anteriormente na Sessão, a boa notícia é que as 
vacinas de Oxford e da Pfizer parecem ter um efeito significativo contra 
a doença garantindo proteção aos pacientes e, claro, à sociedade, de 
maneira geral. A gente está muito próximo de chegar a 500 mil casos 
computados oficialmente de covid no Maranhão. Dois tripulantes que 
estiveram internados tiveram alta. Apenas um segue internado, mas es-
tável. Então, a gente aguarda análise do Instituto Evandro Chagas do 
genoma deste vírus para saber, de fato, é uma nova variante. Então, a 
população está em quarentena, a SES tem acompanhado e tenho certeza 
que nós vamos conseguir passar por mais esse incidente de maneira 
vitoriosa. O próximo ponto aqui é em relação ao que tem acontecido na 
Prefeitura de Paço do Lumiar, nós temos abertos pela Promotoria do 
Município, aproximadamente, 11 processos foram abertos aí contra a 
Prefeita Paula Azevedo. Aqui o mais recente que tem ganhado mais 
publicidade é esse aqui por dispensa de licitação e usando recursos da 
covid a Prefeita Paula Azevedo comete muito provavelmente mais um 
crime em Paço do Lumiar e vamos contar aqui a história. Em 2019, ju-
nho de 2019, a empresa JK Comércio Representações-Ereli, nome fan-
tasia JK Hospitalar, está envolvida numa grave suspeita de fraude num 
contrato envolvendo recursos destinados a covid-19. O contrato era de 
aquisição emergencial de materiais médicos hospitalares para uso em 
urgência e emergência a fim de atender, claro, a demanda do período da 
pandemia e foi feito por dispensa de licitação. Quando a gente sobe 
nessa tribuna para dizer que esse pessoal cria estado de calamidade para 
poder fazer pataquada é nesse sentido aqui. Pelo que diz o contrato, 
valor de R$ 108.640,00 (cento e oito mil seiscentos e quarenta reais). 
Ele deveria ser usado para comprar os seguintes equipamentos: 35 res-
suscitadores, 600 sondas de aspiração, 100 cateteres de oxigênio, 30 
vacuômetros por frascos, 04 aspiradores de secreção elétrica e 400 tu-
bos endotraquiais. Me parece aqui até estranho esse valor, um valor 
muito pequeno para essa quantidade de material. Aí o que, que ocorre? 
Paço do Lumiar não tem hospital de urgência. O segundo ponto: ah, 
poderia ter o SAMU. O SAMU de Paço do Lumiar não funciona há 
bastante tempo, foi completamente desmontado, já mostrei e isso inclu-
sive em vídeo, ele está desativado desde maio de 2019. Uma cidade do 
tamanho de Paço do Lumiar, Deputado Wellington, que não tem SAMU. 
As pessoas têm atendimento de urgência negado em suas casas pela 
ausência do SAMU. Então, onde vai usar esse material? Onde que usa? 
Não tem hospital de urgência, não tem SAMU. Aí vamos aqui ao deta-
lhe da coisa: pior, suspeita de direcionamento na licitação. Jaqueline 
Ferreira de Souza Sampaio, dona da empresa JK Hospitalar, pasmem 
vocês, é esposa do assessor jurídico da Prefeita de Paço do Lumiar, 
Marciano Barros Borba. Ele foi nomeado em 2019, matrícula dele: 
67007436, no cargo comissionado de assessor jurídico vinculado a 
PGM de Paço do Lumiar e foi misteriosamente exonerado em 2020. Na 
Receita Federal, a empresa JK, registrada na Avenida dos Holandeses 
Nº 2, sala 312, ali no Marcos Barbosa Center, em São Luís. Aí pesquisa 
no SACOP, no Sistema de Acompanhamento de Contratos Públicos do 
TCE, dos 217 municípios do Maranhão, o único contrato que essa em-
presa tem é com a Prefeitura de Paço do Lumiar, da Dona Paula. Aí para 
não dizer que a gente não ouviu a outar versão, o que diz a Dona Jaque-
line? Diz que não sabe de nada a respeito do assunto. O marido, o ex-
-membro da PGM, Marciano, sustentou que os itens foram entregues no 
bairro do Tambaú, no depósito que recebe materiais do município. Dis-
se assim: “temos notas fiscais de entrada e saída dos materiais entre-
gues. Então, não houve fraude, ou seja, ter nota de entrada e saída, re-
solve. Não houve omissão e se tiver alguém de ser responsabilizado é a 
Prefeitura pela não utilização dos materiais, a empresa da minha esposa 
nunca agiu de má-fé”. Prefeita Paula, cadê o material? Onde é que foi 
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usado? A gente precisaria que a senhora falasse onde isso aqui foi utili-
zado. E é por isso, por conta de todo esse arcabouço aí de problemas que 
essa Prefeitura tem passado, que agora ela age aí, a Prefeitura age inclu-
sive a serviço de candidatura, inclusive de vereador de São Luís, que a 
mãe está mandando lá, diz que a prefeita não resolve nada sem passar 
pela tal da Dona Luana, que, neste mês, o Mistério Público Estadual 
abriu 10 inquéritos, não foi só um não, foram 10, contra a gestão da 
dona Paula, e agora o Tribunal de Contas decidiu fazer o mesmo devido 
ao descumprimento de decisões da Corte. A quem entrou com essas in-
vestigações foi a promotora Gabriela Tavernar, titular da Primeira Pro-
motoria, nas portarias n° 72.021, para fiscalizar e acompanhar as metas 
do programa de vacinação da Covid; portaria n° 82/021, para apurar 
eventuais irregularidades na contratação de pessoal sem aprovação de 
concurso público em Paço do Lumiar. Portaria n° 92/021, investigar a 
eventual irregularidade no processo licitatório, modalidade pregão, na 
contratação da empresa comercial Rio Anil para fornecimento de água 
mineral, até na água tem suspeita. Portaria n° 10/2021, apurar suposta 
irregularidade na contratação da beneficência hospitalar da Cesária 
Lange pelo município de Paço do Lumiar. 11/2021, investigar suposto 
uso indevido de meios de comunicação em redes sociais do município 
para promoção pessoal da Paula Azevedo. Portaria n° 12/2021; apurar 
irregularidade ou não da dispensa de licitação 10/2020 que resultou na 
contratação da empresa de TI de serviços de informática para prestação 
de serviços de licenciamento de software. Portaria n° 15/2021, apurar a 
eventual irregularidade no pagamento na composição da remuneração 
de servidores municipais. Falta de transparência da Prefeitura, posto 
que não pública a folha de pagamento no Portal da Transparência e su-
postas ilegalidades no pagamento de gratificações na Prefeitura de Paço 
do Lumiar. Não custa nada lembrar que, em 2019 e 2020, tinha um tal 
do Jamerson lá que estava cheio de parentes na Prefeitura, tudo com a 
canetinha da professora Paula, aí da Pindoba, na contratação. Portaria 
n° 16/2021, investigar supostos existência de fantasma no âmbito na 
prefeitura de Paço. Portaria n° 17/2021, suposta irregularidade na con-
tratação de comissionados. E por fim aqui a 18/2021, apurar eventual 
irregularidade na contratação de servidores do SAEE do município de 
Paço do Lumiar. Se tem alguém que está enrolada é essa prefeita de 
Paço do Lumiar e, lamentavelmente, a população hoje padece pela es-
colha que fez, infelizmente, aí há muita pressão de obra, em período de 
campanha, mas está mais do que provado aqui que tem muita coisa para 
ser investigada no município que não tem andado bem das pernas e 
Paço do Lumiar parece que não tem sorte. Eram essas as palavras: aqui, 
oh, TCE vai cair em cima. Tomara que dê certo aqui e essa prefeita seja 
responsabilidade pela péssima administração que tem feito. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Bloco Parlamentar Independente MDB/PRTB/PMN. Declina. Bloco 
Parlamentar Solidariedade, PP, o líder Deputado Vinícius está pedindo 
o Tempo da Liderança para o Deputado Duarte Júnior, V.Exa. tem cin-
co minutos, sem apartes. Eu havia chamado o Bloco Solidariedade/PP, 
também declinou e agora está inscrito o Deputado Duarte Júnior, em 
seguida, abriremos o tempo da escala de reserva.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros 
da imprensa, internautas, todos que acompanham pela TV Assembleia. 
Hoje, nós vamos dar início a segunda fase, a segunda etapa das investi-
gações da CPI dos Combustíveis aqui na Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão. É um momento muito importante. Se faz necessário 
abrir a caixa preta do fornecimento de combustível no nosso estado. A 
cada dia que passa, nós percebemos que o fornecimento do combustível 
em nosso estado se transforma em algo que gera incômodo a todos nós, 
principalmente aos consumidores que, nesse período de pandemia, não 
têm mais condições de pagar por um produto essencial. Além da gaso-
lina, temos também o gás de cozinha. E não é justo que o consumir pa-
gue caro em um período de crise, de recessão econômica sem que esse 
valor seja justificado. Nós percebemos, nessa semana, exatamente nesta 
semana, onde nós vamos começar a ouvir os sujeitos que compõem 
essa cadeia, um aumento aparentemente sem justa razão. Os valores 
cobrados aos consumidores na bomba de combustível, nesta semana, 

aumentaram, sofreram aumento. No entanto, nós não percebemos, em 
nenhum momento, um anúncio de reajuste por parte da Petrobras. Há 
algumas semanas, quando os reajustes eram realizados, a informação 
repassada ao consumidor é de que a Petrobras estava aumentando, es-
tava reajustando, e era por isso que o posto tinha que cobrar mais caro 
ao consumidor. Dessa vez não houve nenhum tipo de anúncio por parte 
da Petrobras, não houve nenhum aumento da carga tributária, mas o 
consumidor está pagando mais caro. Hoje nós vamos começar ouvindo 
o auditor Felipe Caldeira, da Secretaria de Fazenda do Estado do Ma-
ranhão, às 15h00 e, às 15h30, vamos ouvir o presidente do sindicato 
de postos de combustíveis, de revendedores de combustíveis do Mara-
nhão, o senhor Leopoldo. Será um momento muito importante. E é por 
isso que eu agradeço à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
na pessoa do seu Presidente, Othelino Neto, por permitir que esta reu-
nião seja propagada, transmitida em tempo real por todos os canais de 
comunicação da TV Assembleia. Não apenas redes sociais, mas será 
possível também acompanhar em todo o estado do Maranhão pela TV 
Assembleia. Agradeço a cada um dos membros desta CPI, o Relator 
Roberto Costa, Deputado Wellington do Curso, Deputado Rafael Lei-
toa, Zé Inácio, Deputada Ana do Gás, Deputado Zito Rolim, Deputado 
Ciro Neto, por participarem desta importante comissão parlamentar de 
inquérito. Hoje começamos um novo momento, e eu tenho certeza que, 
ao final do prazo estipulado pela legislação, ao final desses cento e vinte 
dias, nós vamos, sim, conseguir garantir um bom resultado ao consu-
midor maranhense, que é abrir a caixa preta e tornar o serviço mais 
transparente e garantir, sim, uma redução no valor cobrado ao consumi-
dor. É possível. Nós estamos municiados de documentos. E é com base 
nesses documentos, nesses elementos que nós vamos, hoje, começar os 
questionamentos daqueles que compõem a cadeia. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VI-
NÍCIUS LOURO – Bloco Parlamentar Solidariedade-PP. Líder Depu-
tado Ciro Neto declina. Escala reserva, PSDB. Deputado Wellington 
do Curso. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, o Senhor ficou bonito como Presidente da Assembleia 
Legislativa nesse momento. O Senhor me conceda o tempo do PSDB, 
por favor. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VI-
NÍCIUS LOURO - Não entendi, Deputado. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Tem-
po do PSDB, Deputado Wellington. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VI-
NÍCIUS LOURO – Cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Os 
deputados do PSDB se reuniram e autorizaram, também, que eu possa 
usar o tempo do PSDB. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VI-
NÍCIUS LOURO – Ok, Deputado Wellington do Curso. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) - O nosso cordial bom dia. Que Deus seja louvado, que 
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre 
a sua população. Senhor Presidente, eu ocupo a tribuna na Assembleia 
Legislativa, neste momento, para convidar a população do estado do 
Maranhão, a imprensa para acompanhar hoje a reunião da CPI dos com-
bustíveis. Nós tivemos 10 reuniões da CPI dos combustíveis. E, hoje, 
um outro momento, quando nós passamos a ouvir alguns convidados na 
CPI. Os dois primeiros convidados na CPI de hoje, às 15 horas, ouvire-
mos o Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão para tratar sobre 
ICMS, sobre o preço médio ponderado, sobre como é - uma dúvida que 
nós temos - que o Governo do Estado utiliza o preço médio ponderado 
e quais os critérios adotados para que possa fazer esse registro desse 
preço médio ponderado. Para as pessoas que estão em casa poderem 
entender o que é o preço médio ponderado: se na cidade de São Luís, re-
gião metropolitana, o combustível custa R$ 4,80, no interior do estado, 
R$ 5,20, R$ 5,40, faz-se o preço médio ponderado e paga-se o imposto 
em cima desse valor. E aí precisamos saber do Governo do Estado quais 
são os critérios adotados com relação a esse preço médio ponderado, 
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porque o Governo do Estado passou aí dois meses e quinze dias sem fa-
zer nenhuma alteração, sem fazer nenhum reajuste, e agora, nos últimos 
quinze dias, nós tivemos um reajuste. Nos dois últimos dias, nós fomos 
bombardeados nas redes sociais. A população perguntando por que teve 
aumento, já que não teve aumento na refinaria. E muitos não entendem 
que houve um reajuste, houve uma adaptação do preço médio ponde-
rado. E essas explicações serão dadas hoje pelo Secretário de Fazenda 
do Estado do Maranhão às 15h. Às 15h30 teremos também a presença, 
como convidado, do presidente do sindicato dos postos do Maranhão, 
senhor Leopoldo, que vai fazer esclarecimentos com relação aos reajus-
tes, com relação aos postos de combustíveis, com relação ao ICMS, aos 
reajustes feitos pela refinaria, e ao final, na bomba, passando ao consu-
midor. Enfim, os esclarecimentos necessários por parte do Governo do 
Estado e por parte do representante dos postos do estado do Maranhão. 
Lembrando que, desde o primeiro dia, quando eu participei da CPI, eu 
não era membro da CPI ainda, e eu deixei bem claro que, mesmo sem 
ser membro da CPI, eu estava acompanhando. E depois eu passei a fa-
zer parte da CPI como membro da CPI, mas eu sempre deixei bem claro 
que a preocupação que a Assembleia tem que ter é que nós não estamos 
aqui para criminalizar dono de postos de gasolina. Eu, por exemplo, vo-
tei três vezes contra o aumento de impostos. Eu acredito que imposto é 
um dos grandes vilões desse aumento que nós temos abusivamente. E é 
por isso que nós temos que compreender isso. Nós temos esse destaque 
na Assembleia Legislativa. Nós buscamos, inclusive, baixar o ICMS 
dos combustíveis. Nós entramos com uma ação popular para baixar o 
ICMS da gasolina, que hoje é 28,5, com mais 2% do Fumacop, vai para 
30,5%. E a lei estadual não reconhece a essencialidade da gasolina. 
O diesel, por exemplo, é 16,5%, com mais 2% do Fumacop, vai para 
18,5%. Há o reconhecimento da essencialidade do diesel, por que na 
gasolina não tem esse reconhecimento? A legislação estadual coloca 
a gasolina no hall de joias preciosas, de rodas de liga leve, de lanchas 
de luxo, cobrando o valor de 28,5% de ICMS mais 2% do Fumacop. 
Nós estamos entrando na justiça para que o combustível, a gasolina 
possa ter o seu reconhecimento da sua essencialidade e também seja 
cobrado igual ao diesel 18,5%. É possível? É possível. Já aconteceu 
isso em outros momentos. O Governo do Estado já abaixou o ICMS do 
diesel para empresas de ônibus de São Luís, de Imperatriz, de Timon, 
e é perfeitamente possível. Então nós temos a luta para baixar o ICMS 
dos combustíveis. Nós acreditamos que o problema não é do posto, que 
o problema é do imposto. E na CPI, de forma muito autêntica, muito 
responsável, o Deputado Ciro Neto chamou a atenção que a CPI não 
é a caça às bruxas, não é para penalizar donos de postos, criminalizar 
donos de impostos. Os postos de combustíveis geram mais de seis mil 
empregos. A maior arrecadação de ICMS é os combustíveis. Então nós 
temos que trabalhar com muito equilíbrio, com muita seriedade, com 
muita responsabilidade para não criminalizar o dono de posto. Mas, 
se porventura, acontecer algum problema que sejam responsabilizados, 
mas, mesmo assim, ainda tem a ampla defesa, o contraditório, para que 
ele possa argumentar, para que ele possa explicar, e não criminalizar, 
porque não é o papel da Assembleia. Se, porventura, acontecer algum 
crime, vai ser notificado o Ministério Público, a Polícia, para que possa 
dar continuidade à investigação. Então o nosso posicionamento na CPI 
com muita seriedade, com muita responsabilidade. E hoje vamos ouvir 
o Secretário de Fazenda do Estado para explicar sobre o ICMS, sobre 
o preço médio ponderado, sobre o ICMS, que é a quarta maior alíquota 
do país. Então nós precisamos esclarecer esse ponto que é muito im-
portante. Lembrando que nós temos os combustíveis mais baratos do 
Brasil, Deputado Yglésio. O nosso combustível é mais barato do que 
do Piauí. Precisamos compreender isso e a CPI é o momento oportuno. 
Mas, mais uma vez, não para criminalizar dono de posto de gasolina. 
E olha que não sou dono de posto de gasolina, eu não tenho contato 
com dono de posto de gasolina. Mas o papel da Assembleia Legislativa 
tem que ser com seriedade, com muita responsabilidade. E o objetivo é 
um só: baixar os preços dos combustíveis. E, para isso, nós temos que 
ouvir a Secretaria de Fazenda, nós temos que ouvir os donos de postos, 
tempos que ouvir as refinarias, temos que ouvir Governo Federal, nós 
temos que ouvir os quatro entes envolvidos. É mais complexo do que a 

população imagina. Teremos que ouvir o Governo Federal, o Governo 
do Estado, as distribuidoras e temos que ouvir também os revendedores. 
Por isso que a CPI tem o papel fundamental. Deputado Roberto Costa, 
recai sobre os seus ombros uma grande responsabilidade como relator 
da CPI, e os demais membros, Deputado Rafael Leitoa, Deputado Zé 
Inácio, Deputado Ciro, Deputado Duarte como presidente, Deputado 
Zito Rolim, todos membros da CPI. E convidamos os deputados da 
Assembleia que participem, que venham hoje para a CPI às 15h. Con-
vidamos a imprensa, convidamos a população para que, de forma trans-
parente, possa acompanhar. A TV Assembleia vai transmitir ao vivo, e 
nas nossas redes sociais também vamos transmitir ao vivo. Que Deus 
abençoe a todos. Obrigado pela atenção. E na luta para baixar o ICMS 
dos combustíveis, na luta para que realmente o combustível no Estado 
do Maranhão, que já é um dos mais baixos, mas se houver redução da 
alíquota do ICMS, que é a 4ª maior do país, eu tenho certeza que o con-
sumidor vai sentir na bomba na hora de colocar o combustível. Era o 
que tinha para momento, Senhor Presidente, que Deus abençoe a todos. 
Até mais tarde, até às 15h na CPI dos Combustíveis.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor Presi-
dente, Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor Presiden-
te, Questão de Ordem. Queria usar o tempo da liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VI-
NÍCIUS LOURO – Deputado Rafael, só um instante. V. Ex.ª já pode se 
encaminhar até a tribuna. Pois não, Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de Or-
dem) – Senhor Presidente, antes do Deputado Rafael usar a tribuna, eu 
gostaria de solicitar à Mesa para que a gente pudesse fazer um Minuto 
de Silêncio, porque ontem faleceu um jovem de Coroatá Jociel Fernan-
des. Jociel foi líder estudantil, participou ativamente dos movimentos 
da Sociedade Civil Organizada, principalmente por meio dos movimen-
tos de juventude. Conheci Jociel quando fui Secretário de Estado de Es-
porte e Juventude. Ele, já naquele tempo, tinha uma atuação muito firme 
e muito destacada dentro do movimento estudantil. E ele se tornou mais 
uma vítima da covid. Mas é importante dizer que o legado de Jociel, 
como líder estudantil, como líder da juventude, como participante ati-
vo dos movimentos jovens no Maranhão, vai ficar marcado na história 
do Maranhão, porque muitas conquistas que nós tivemos ao longo do 
tempo teve a participação decisiva do Jociel nos seus discursos com a 
sua alegria, com a sua motivação, sempre buscando benefícios para a 
juventude do nosso Estado. Então eu queria solicitar à Assembleia Le-
gislativa que a gente pudesse fazer essa homenagem com um minuto de 
silêncio por todo o trabalho e por toda a representação que o Jociel teve 
na vida política dos movimentos sociais do nosso Estado, mas, acima 
de tudo, pelo seu movimento, pela sua participação marcante dentro do 
movimento de juventude do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VI-
NÍCIUS LOURO - Deputado Roberto Costa, após o pronunciamento 
do Deputado Rafael Leitoa, o seu pedido será atendido. É Jociel Fer-
nandes, não é? Ok. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente aqui em exercício, meu amigo Deputado 
Vinícius Louro, senhoras e senhores deputados, galeria, telespectadores 
da TV Assembleia, os deputados que nos acompanham remotamente. 
Senhor Presidente, eu só gostaria de ressaltar a importância, princi-
palmente, Deputado Roberto Costa, neste momento de pandemia, da 
Assembleia Legislativa em unidade, em sintonia com o Governo Esta-
dual, com o governo Flávio Dino. Digo isso porque foram diversas as 
matérias que chegaram a esta Casa que, de pronto, Deputado Welling-
ton, os pares aprovaram e possibilitaram que o Governo do Maranhão 
chegasse lá na ponta, chegasse, de fato, na casa do cidadão maranhense 
com auxílios emergenciais, garantindo a dignidade da pessoa humana, 
passando por um momento difícil que a nossa economia atravessa. E 
hoje, especificamente, o Governo do Maranhão começa a entregar o 
vale gás, que foi uma medida provisória aprovada, editada pelo Gover-
nador Flávio Dino, aprovada por esta Casa e que foi transformada em 
lei. E foi possível hoje os cidadãos maranhenses estarem recebendo seu 
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vale gás, que dá dignidade às famílias maranhenses que, infelizmente, 
nesse momento de pandemia, padecem de muitas dificuldades. E quero 
aqui, Deputado Roberto, colocar que em todas as cidades do Maranhão 
está acontecendo hoje a distribuição. Na minha cidade Timon, Depu-
tada Socorro, vários CRAS estão entregando o vale gás aprovado pela 
Assembleia Legislativa executado e pago com o dinheiro do Estado. 
Está sendo distribuído pelos CRAS municipais em diversos outros mu-
nicípios. Paulo Ramos, ontem eu estive com o prefeito, muito feliz, 
porque é uma ação que chega em boa hora. O programa traz as dire-
trizes que cada família tem direito a cada 15 dias. E também eu quero 
destacar, Deputado Vinícius Louro, outro projeto, outro programa do 
Governo do Estado que é o Minha Casa Melhor. Minha Casa Melhor, 
são feitos sorteios dentre aquelas famílias que se enquadram nos crité-
rios do programa para a compra de eletrodomésticos; seiscentos reais 
para cada família. E ali o cidadão pode adquirir eletrodoméstico como 
ferro de passar, liquidificador, fogão, ou seja, de acordo com a sua ne-
cessidade naquele momento. No último sábado, houve o sorteio para 
os municípios de Timon, que é o nosso município, Caxias. Foi toda a 
nossa região, município de Parnarama, Matões, São João do Sóter, Al-
deias Altas, Codó e Timbiras, Deputado Zito Rolim. Então é um projeto 
importante do Governo do Estado, ratificado e aprovado pela Assem-
bleia Legislativa. Daí destaco, mais uma vez, a importância desta Casa 
para esse momento difícil de pandemia, como vários outros projetos 
que aprovamos aqui neste momento, e está sendo possível agora chegar 
na casa do cidadão maranhense. Então eu quero, neste pronunciamento, 
Deputado Vinícius, destacar a importância da nossa base do Governo, 
Deputado Zé Inácio, Deputado Arnaldo, Deputado Ariston, para que, 
com a gente sempre em sintonia com o Executivo, possam chegar as 
ações ao cidadão maranhense. Digo isso porque muitas vezes, Deputa-
do Roberto, o cidadão não sabe que teve a participação da Assembleia. 
Muitas vezes o cidadão está recebendo ali um benefício importante, 
mas que esta Casa foi fundamental, porque é assim que funciona na 
nossa República, na nossa democracia. Nós parlamentares eleitos so-
mos representantes do povo diretamente aqui para que esses programas 
atinjam um maior número de pessoas. Acredito piamente nas políticas 
do Governo. Tanto que nós temos aqui em um dos melhores índices 
no combate à pandemia, a menor taxa de mortalidade por milhão de 
habitantes. Isso é resultado de muito esforço da nossa rede estadual de 
saúde. Aqui quero fazer as referências não só ao Governador Flávio 
Dino, mas toda a equipe da Secretaria do Estado de Saúde. Quero fazer 
referência também às Secretarias que são as executoras desse progra-
ma, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social, que é 
dirigida, inclusive, por um colega deputado amigo, Deputado Márcio 
Honaiser; a Secretaria de Governo, Diego Galdino, e tantas outras se-
cretarias que fazem que este projetos e benefícios aprovados por esta 
Casa cheguem também na ponta, na casa do cidadão maranhense. Era 
esse o meu pronunciamento, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
VINÍCIUS LOURO – Partido Verde, Deputado César Pires. Deputado 
Adriano? Declina. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito 
e façam um Minuto de Silêncio em memória do jovem Jociel Fernan-
des, falecido ontem, em Coroatá, por solicitação do Deputado Roberto 
Costa. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO VI-
NÍCIUS LOURO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão.

     RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 453/2021

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os 

níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legisla-
tiva, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, 
datada de 01 de julho de 2009, 

R E S O L V E:
Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-

res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito financeiro, a partir do dia  1º de março do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de maio de 

2021.
       

Deputado OTHELINO NETO
Presidente                                                                                      

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 
453/2021

MAT NOME NÍVEL
2801991 Jaynne Maria dos Santos Nunes XV
2801736 Ana Carolline Silva dos Santos XV
2801744 Silvia Rosangela Vieira Rodrigues XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 454/2021

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os 
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legisla-
tiva, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, 
datada de 01 de julho de 2009, 

R E S O L V E:
Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-

res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito financeiro, a partir do dia  1º de abril do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de maio de 

2021.
       

Deputado OTHELINO NETO
Presidente                                                                                      

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício
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ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 
454/2021

MAT NOME NÍVEL
2801801 Julia Ferreira Santos XVII
2801793 Daise Fernanda Silva XV
2802114 Vilanir Chaves Silva XIII
2802189 Lilyan Maria Mendes Cantanhede XV
2801892 Luziana Aires Cabral XV
2801975 Antonio Apolonio de Alencar Neto XVII
2802155 Marcos Franco Martins Bringel XVII
2802205 Natalia Sousa Serra XV
2802247 Alessandra Cutrim Campos Barros XV
2802288 Wennder Robert Rocha Marques de 

Sousa
XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 455/2021

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os 
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legisla-
tiva, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, 
datada de 01 de julho de 2009, 

 
R E S O L V E:
Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-

res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeito financeiro, a partir do dia  1º de maio do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de maio de 

2021.
       

Deputado OTHELINO NETO
Presidente                                                                                      

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 
455/2021

MAT NOME NÍVEL
2801751 Ana Alice Pereira Matos XVII
2801769 Paula Andreia Saraiva Gomes Cardoso 

Rosa
XVII

2801785 Layse Mariana Rodrigues Sousa XVII
2802130 Marcelo Jorge Araujo Cabral XVII
2802122 Francisco Cardoso Rodrigues XV
2801934 Phillip Costa Vale XVII

2802007 Juvenal Alves de Lima XV
2802221 Marly Teresinha Kovalhuk Siqueira XVII
2801819 Douglas Brandão França Junior XVII
2801827 Jose Carlos Duquesa XVII
2801835 Jessica Cristina Castro XV
2801843 Ana de Jesus Santos Vieira XVII
2801884 Samuel Silva da Costa Goulart XVII
2801876 Rosa Adriana Guterres Silva XVII
2801850 Gilmara Costa Menezes XV
2801868 Maria da Conceição Mendes Rodrigues XV
2801900 Marcio Roberto Ramos Gonçalves XVII
2802023 Francisca Silva Filha XV
2802163 Francislene da Costa Cardial XVII
1656677 Louriana Gomes da Silva XV
2801918 Valeria Soares Madeira XV
2802031 Rubenilton Mendes Linhares Junior XII
2801983 Ana Paula de Sousa Sales XVII
2802064 Vinicius Jose Melo Correia Viana XV
2802197 Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti 

Fialho
XV

2802072 Mayara Cristina Mota dos Santos XV
2802098 Thullyo Paz Albuquerque XV
2802056 Wanessa Mota de Sa Moreira Lima XV
2802106 Thallyson Paz Albuquerque XV
2801967 João Victor Alves Gomes de Oliveira XVII
2801942 Lucirene Martins Coelho Bringel XV
2802015 Raissa Azevedo Duailibe XIII
2802080 Lianna Christine Barros da Silva Braga XV
2801959 Leandro Cutrim Melo XVII
1656313 Elma de Fatima Nascimento Roxo XVII
1659705 Doha Georges Saad XVII
1662956 Jocie Santos Leal XV
2800803 Pedro Igor Ribeiro Moraes de Almeida XV
2802270 Nivea Maria Moreno Silva Viana XV
2802148 Nelcyleide de Jesus Serra Costa XV
2802171 Jariane Carvalho Rodrigues XV
2802049 Ely Marcelo da Rosa XV
2802213 Ivone Freitas Ferreira XV
2801926 Renilde Borba Lima XII
2802239 Anderson Wilker de Abreu Araujo XV
1618271 Marcia Macieira Medeiros XV
1639301 Henrique Pereira da Silva XIII
2801728 Cleber Verde Cordeiro Mendes Filho XV
2802262 Thiago Basilio Rodrigues Cruz XI
2802254 Dalva Lobato Miranda XV
1626019 João Ricardo Veiga Araujo XVII
1657451 Larissa Lenza Gratão XVII
1648781 Laryssa Inacio Carvalho XVII
160671 William Freire Nunes XI
657692 Claudeci Cecilio Campos XIV
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RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2021, EM CON-
FORMIDADE COM O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGIS-
LATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI 
O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR VÍDEOCON-
FERÊNCIA NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES-  PRESIDENTE                   
RAFAEL LEITOA                                       
WENDELL LAGES          
DOUTOR YGLÉSIO  
DUARTE JUNIOR 
NETO EVANGELISTA                                                                                                                           

PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER Nº 374/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 348/2021, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de pagamento 
do ICMS por contribuintes enquadrados no Simples Nacional, ao teor 
da Resolução nº 158, de 24 de março de 2021, do Comitê Gestor do 
Simples Nacional (CGSN), e prorroga o prazo para o pagamento do 
ICMS relativo à diferença de alíquota nas aquisições de outros Estados 
e do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 8.948, de 19 de maio de 2009.

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

voto do Relator.

PARECER Nº 373/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 349/2021, que suspende, até 31 de dezembro de 2021, a exigência de 
comprovação de regularidade cadastral e fiscal para fins de participação 
nos Eixos Auxílio à Contratação e Estágio Social do Programa Trabalho 
Jovem, e altera a Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020.

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

voto do Relator.

PARECER Nº 396/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 350/2021, que dispõe sobre a reestruturação de cargos e funções na 
Estrutura Básica da Polícia Militar do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 394/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 351/2021, que dispõe sobre a reestruturação de cargos na Estrutura 
Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 398/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 352/2021, que altera a Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 2020, 
que isenta do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Cir-
culação de Mercadorias e sobre 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 en-
frentamento à pandemia causada pelo Coronavírus (SARS-COV-2).

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 378/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FI-
NAL) – Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 027/2021, 
que dispõe sobre as diretrizes para a Campanha Estadual de Vacinação 
da COVID-19 e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do 

Relator, contra o voto do Senhor Deputado RAFAEL LEITOA.

PARECER Nº 379/2021 (PARECER EM REDAÇÃO FI-
NAL) – Emitido ao PROJETO DE LEI   Nº 033/2021, que institui, 
no âmbito do Estado do Maranhão, a Política Estadual de Prevenção às 
Arboviroses durante o período gestacional, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 291/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI   Nº 
167/2020, que dispõe sobre a padronização dos Boletins Epidemiológi-
cos em meio a pandemia relacionada a COVID-19.

AUTORIA: Deputado ADRIANO 
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

  PARECER Nº 301/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 142/2021, que institui a criação de delegacia para atendimento de 
pessoa com deficiência.

AUTORIA: Deputado PARÁ FIGUEREDO
RELATORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 336/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
185/2021, que “estabelece política pública de definição dos critérios 
para priorização nos processos de imunização contra a infecção causada 
pelo Novo Coronavírus.

AUTORIA: Deputado DR. YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
            
  PARECER Nº 347/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

184/2020, que dispõe sobre criação do programa de telemedicina para 
mulheres gestantes no âmbito do Estado do Maranhão no período de 
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pandemia do Covid-19.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 348/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 178/2021, que institui as diretrizes para a Política 
Estadual de Valorização da Vida, a ser implementada na Rede Estadual 
de Ensino.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº392/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 217/2021, que dispõe sobre a diagnose precoce do 
câncer de mama com obrigatoriedade dos hospitais públicos estaduais, 
fornecerem exames em mamógrafos adaptados para mulheres e homens 
com deficiência e outras necessidades especiais no âmbito do Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANDREIA REZENDE
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do relator.

PARECER Nº 302/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
143/2021, que institui o Programa estadual “Adote um animal domés-
tico”.

AUTORIA: Deputado PARÁ FIGUEREDO
RELATORIA: Deputado DUARTE JUNIOR 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 380/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
214/2021, que institui a “Semana Estadual da Defesa Sanitária Agro-
pecuária no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 381/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
043/2021, que Cria a Tecla Samu e dá outras providências.

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

do Relator.

PARECER Nº 375/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
220/2021, que Considera de Utilidade Pública a Associação Desporti-
va Atletas do Futuro – ATLEF, no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 384/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/2021, que altera o art. 105-A à Reso-
lução Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004 (Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão).

AUTORIA: Deputado MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 388/2021 Emitido ao PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 042/2021, nos termos do OFÍCIO Nº 007, de 
14 de abril de 2021, solicitando reconhecimento por esta Casa Legisla-
tiva o Estado de Calamidade Pública no Município de Caxias, em virtu-
de do agravamento da crise publica decorrente da pandemia da doença 
infecciosa viral respiratória, causa pelo novo coronavírus COVID-19. 
DECLARA, o pedido de reconhecimento estado de calamidade pública 
no Município de Caxias.

AUTORIA: MUNICÍPIO DE CAXIAS
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES  
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 389/2021 – Emitido ao PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 043/2021, nos termos do OFÍCIO Nº 
132, de 30 de abril de 2021, solicitando reconhecimento por esta Casa 
Legislativa o Estado de Calamidade Pública no Município de Gover-
nador Nunes Freire, visando adotar medidas emergenciais de enfrenta-
mento da Pandemia causada pelo COVID-19. DECLARA, o pedido de 
reconhecimento estado de calamidade pública no Município de Gover-
nador Nunes Freire.

AUTORIA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES 
FREIRE

RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 376/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 033/2021, 
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS ao Desembargador Lourival Se-
rejo, Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão e ao Desembarga-
dor Cleones Carvalho Cunha, Presidente da CEMULHER/TJMA.

AUTORIA: Deputado DR. YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 377/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 034/2021 
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Desembargador PAULO 
SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Corregedor Geral do Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DR. YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 395/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 036/2021 – 
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admira-
ção a Jornal do Estado do Maranhão, através do Diretor, Marcus Sarney, 
em homenagem aos 62 anos do Jornal o Estado do Maranhão.
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AUTORIA: Deputada WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.               

PARECER Nº 363/2021 –Emitido ao VETO PARCIAL apos-
to ao PROJETO DE LEI Nº 586/2019, que obriga as maternidades 
públicas e privadas do Estado do Maranhão a realizarem o Teste do 
Quadril em todos os recém-nascidos.              

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 13 de maio de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

R E S E N H A 

RESENHA DA REUNIÃO s1ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-
VEL, REALIZADA AOS 19 DIAS, DO MÊS DE MAIO DO ANO 
DE 2021, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMIS-
SÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 

PRESENTE OS SENHORES DEPUTADOS:

DEPUTADO RAFEAL LEITOA   - PRESIDENTE
DEPUTADA BETEL GOMES                                    
DEPUTADO CIRO NETO (Suplente)                  
DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (Suplente)                              
DEPIUTADO ARISTON (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER Nº 001/2021- Emitido ao Projeto de Lei nº 
270/2020, QUE “Cria o Programa de Reciclagem de entulhos da 
construção civil e dá outras providências”.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do relator.
                                       
PARECER Nº 002/2021 –Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

040/2020 – QUE “Estabelece diretrizes para o projeto de utilização de 
Estações Móveis de Tratamento de Água (ETAs) no âmbito do estado 
do Maranhão e dá outras providências”. 

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do relator.

PARECER nº 003/2021 – Emitido ao Projeto Lei nº 
083/2019, QUE “Dispõe sobre a venda de animais domésticos no 

Estado do Maranhão e dá outras providencias”.    

AUTORIA: Deputado Wellington do Curso 
RELATORIA: Deputada Betel Gomes
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do relator.    

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 20 de maio de 2021.

EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 14/2021. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): SET – SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS. OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento de 
cartão de vale transporte, para atender aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA. PRAZO DE VIGÊN-
CIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. VALOR DO CONTRATO: 
A estimativa anual de beneficiários dos cartões de vale transporte é de 
até 1.050 (um mil e cinquenta), totalizando um valor anual estimado 
de R$ 1.864.800,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil e 
oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gesto-
ra: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; 
Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Legislativa. Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislati-
va. Subação: 000008 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(AUXTRANSP). Natureza Despesa: 33.90.49.01–Auxílio Transporte. 
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. 
Histórico: Objeto: fornecimento de créditos eletrônicos de vale trans-
porte. Informações Complementares: valor referente ao período maio a 
dezembro/2021. DO EMPENHO: Em 19.03.2021 foi emitida a Nota 
de Empenho nº 2021NE000540, no valor de R$ 1.160.000,00 (um mi-
lhão, e cento e sessenta mil reais) para fazer face às despesas inerentes 
a este Contrato, durante o corrente exercício. BASE LEGAL: Lei Fe-
deral n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0124/2021-AL.  DATA 
DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18/05/2021. ASSINATURAS: 
Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e SET – SINDI-
CATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
DE SÃO LUIS, CNPJ nº 05.750.146/0001-78, através de sua repre-
sentante Jorgelle Maria Rezende Matos Freitas. São Luís – MA, 19 de 
maio de 2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

Ofício n° _____/2021/Gabinete da Prefeita
Governador Archer, 26 de Abril de 2021.

Senhor Presidente,

Venho através do presente, encaminhar a Vossa Excelência, o 
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anexo Decreto nº 014, de 19 de abril de 2021 que “Declara Estado de 
Calamidade Pública, em razão do agravamento da crise de saúde pú-
blica decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19) em complementação às 
ações definidas no Decreto Municipal nº 013, de 13 de abril de 2021 e 
Decretos antecedentes, e ainda, suas repercussões nas finanças públi-
cas municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, e dá outros providências”.

O referido Decreto segue acompanhado da respectiva Mensa-
gem, para análise pelo plenário dessa Casa do Povo.

Ao ensejo, aproveito a oportunidade, para apresentar-lhe nossos 
votos da mais alta estima e apreço.

Atenciosamente.

ANTÔNIA LEIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal 

DECRETO Nº 14/2021

“DECLARA ESTADO DE CA-
LAMIDADE PÚBLICA EM TODO O 
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR ARCHER-MA, EM 
VIRTUDE DO AUMENTO DO NÚ-
MERO DE INFECÇÕES PELO À CO-
VID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) E 
PARA FINS DE PREVENÇÃO E DE 
ENFRENTAMENTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ”

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 36.597, de 17.de mar-
ço de 2021, que declarou de estado de calamidade pública no Estado 
do Maranhão em virtude da existência de casos de contaminação pelo 
COVID-19;

CONSIDERANDO que compete aos Municípios definir e disci-
plinar as regras sanitárias de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, 
bem como fiscalizar o seu fiel cumprimento, conforme entendimento do 
Supremo Tribunal Federal.

CONSIDERANDO que estamos em pleno pico da segunda onda 
do Novo Coronavírus com agravamento e alastramento das infecções 
e lotação de 90% (noventa por cento) das vagas nos hospitais e redes 
credenciadas no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de 
contenção e propagação do Novo Coronavírus para preservar a vida e 
promover a saúde da população,

DECRETA

Art. 1º. Fica declarado estado de calamidade pública em todo o 
território do Município de Governador Archer, Estado do Maranhão, 
para fins de prevenção e enfrentamento à segunda onda do COVID-19 
(novo Coronavírus).

Art. 2º. Além das medidas aplicáveis ao Município, constantes 
do Decreto Municipal nº 13, de 13 de abril de 2021, fica determinado, 
devido à situação de calamidade pública decretada, com o objetivo de 
fiscalização, controle e diagnóstico de casos suspeitos do COVID-19, a 
realização de controle sanitário pelas autoridades competentes, no âm-

bito de todo território Municipal, enquanto vigorar este Decreto.
 Art. 3º. Fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição 

de bens e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos 
termos do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
do art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

§ 1º - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Art. 4º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública, po-
derão ser contratados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
agentes de combate às endemias e outros profissionais, por prazo deter-
minado de 90 (noventa) dias, prorrogáveis pelo mesmo período. 

Art. 5º. A tramitação dos processos referentes a assuntos vincu-
lados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em 
todos os órgãos e entidades do Poder executivo.

Art. 6º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reava-
liadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase 
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 7º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos por 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis median-
te decretos.

GABINETE DA PREFEITA DE GOVERNADOR ARCHER, ES-
TADO DO MARANHÃO, EM 19 DE ABRIL DE 2021.

Antônia Leida Ferreira da Silva Oliveira
Prefeita do Município


