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PROJETO DE LEI Nº 283 /2021

Institui normas protetivas ao consu-
midor, associadas ao direito à informação 
e regulamenta o sistema de inclusão e ex-
clusão dos nomes dos consumidores nos 
cadastros de proteção ao crédito. 

 
Art. 1º Fica assegurado ao consumidor o direito de ser informado 

previamente, por escrito, sobre a inscrição de dívida de sua responsabi-
lidade em cadastro de inadimplentes no Estado do Maranhão, mediante 
correspondência enviada pelo órgão ou empresa mantenedora do refe-
rido cadastro para o endereço informado pelo consumidor ao credor.

§ 1º A comunicação deve indicar o nome ou razão social do 
credor, natureza da dívida e meio, condições e prazo para pagamento, 
antes de efetivar a inscrição.

§2° As empresas que mantêm os cadastros de inadimplemento 
de consumidores deverão disponibilizar acesso gratuito, por meio 
físico e eletrônico, para que o consumidor possa consultar os dados de 
inadimplência sobre ele inscritos.

§3° Também servirá como prova de realização da comunicação 
referida no ‘caput’ deste artigo o comprovante de entrega de 
correspondência eletrônica, via internet ou qualquer outro aplicativo de 
mensagem.

Parágrafo único. Deverá ser concedido o prazo de 15 (quinze) 
dias para quitação do débito ou apresentação de comprovante de paga-
mento, antes de ser efetivada a inscrição do nome do consumidor nos 
cadastros de proteção ao crédito.

Art. 2º As empresas deverão manter canal direto de comunicação, 
indicado expressamente no aviso de inscrição, que possibilite a defesa 
e a apresentação de contraprova por parte do consumidor, evitando a 
inscrição indevida.

Art. 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus 
dados e cadastros, bem como na diminuição do seu score de crédito, po-
derá exigir sua imediata correção, devendo o órgão ou empresa mante-
nedora do referido cadastro retirar, independentemente de manifestação 
dos credores ou informantes, os dados cadastrais indevidos. 

Parágrafo único. Entende-se como score de crédito o termo uti-
lizado para o serviço de caráter informativo que indica o histórico de 
crédito avaliado de pessoa física e/ou jurídica, mediante pontuação que 
varia de 0 a 1.000.

Art. 4° Os bancos de dados de proteção ao crédito deverão dispo-
nibilizar, em seus sítios de internet, manuais ou cartilhas de orientação 
financeira e prevenção ao superendividamento, mantendo em sua pági-
na principal ‘link’ de acesso a esse conteúdo

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 19 de maio de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando garantir aos consumidores do 
estado do Maranhão, além do direito à informação sobre o motivo de 
indeferimento do crédito ou a negativação da aceitação do crédito, a 
certeza e segurança de que eles serão comunicados, quando do lança-
mento de seus nomes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Cabe destacar que, a existência de arquivos com informações so-
bre os consumidores é essencial para o crescimento econômico do país, 
tendo em vista que auxiliam para uma concessão de crédito, de modo a 
permitir a avaliação dos riscos de uma futura inadimplência. Não obs-
tante a sua importância para a economia, a utilização inadequada de 
informações sobre o consumidor poderá ir de encontro aos princípios 
constitucionais à privacidade e à honra. Em função dessa possibilidade, 
é essencial o Estado estabelecer regramento adequado ao assunto. 

Atualmente, quando os consumidores solicitam crédito para 

aquisição de algum produto e/ou serviço, as empresas verificam – além 
das pendências financeiras – junto aos órgãos de proteção ao crédito, o 
sistema de score de crédito, que segundo o Serasa “é o resultado dos 
hábitos de pagamento e relacionamento do cidadão com o mercado de 
crédito”, avaliado mediante pontuação que varia de 0 a 1.000. 

Todavia, sabemos que é recorrente a inscrição indevida dos con-
sumidores em órgãos de proteção ao crédito. Ocorre que, apesar de de-
monstrarem o erro, o score de crédito não retorna ao seu estado anterior, 
ou seja, a pontuação continua baixa. Dessa forma, a ferramenta que 
auxilia o processo de tomada de decisão de concessão de crédito e a rea-
lização de negócios, fere às normas de defesa do consumidor e afrontam 
as garantias constitucionais.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção ao consumidor, matéria de natureza de 
direito fundamental e por expressa autorização constitucional, nos ter-
mos do art. 24, VIII, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] V – produção e consumo; VIII 
- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e pai-
sagístico; [...] (grifo nosso).

Além disso, é direito do consumidor a exigência prévia de comu-
nicação escrita, informações claras e adequadas, bem como a solicita-
ção de correção dos dados cadastrais, conforme dispõe o art. 43, §1°, 
§2° e §3°, da Lei 8.078/90:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá 
acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados 
pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas 
respectivas fontes.      § 1° Os cadastros e dados de consumidores devem 
ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, 
não podendo conter informações negativas referentes a período 
superior a cinco anos. § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e 
dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao 
consumidor, quando não solicitada por ele. § 3° O consumidor, sempre 
que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua 
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, 
comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações 
incorretas. (grifo nosso).

Do mesmo modo, a comprovação da entrega da comunicação, 
mediante protocolo de aviso de recebimento assinado (AR), se con-
substancia em prova robusta que dá a certeza e a segurança de que o 
consumidor foi comunicado do fato, considerando-se que a postagem 
pelos Correios comprova apenas o encaminhamento da comunicação, 
mas não prova que ela foi pelo menos entregue para o devedor em seu 
endereço.

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositura, 
consolida os direitos previstos em leis, para a proteção e defesa dos 
consumidores, parte mais frágil na relação de consumo.  

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 19 de maio de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 284 / 2021

Institui a Política Estadual de Aten-
dimento Imediato de Urgência e Emer-
gência, às Mulheres em Situação de Vio-
lência Física, Sexual e Psíquica no Estado 
do Maranhão e dá outras providências. 

Art. 1.º Fica instituída a Política Estadual de Atendimento Ime-
diato de Urgência e Emergência, às Mulheres em Situação de Violência 
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Física, Sexual e Psíquica, no Estado do Maranhão. 

Art. 2.º A Política de que trata esta Lei tem como diretrizes: 
I - a realização de ações conjuntas entre entes públicos, privados 

e sociedade civil com o intuito de garantir a segurança, a saúde e o aten-
dimento psicológico necessários às mulheres em situação de violência 
física, sexual e psíquica; 

II - a qualificação dos serviços públicos para a prestação de aten-
dimento às mulheres em situação de violência; 

III - o resgate e o fortalecimento da autoestima de mulheres em 
situação de violência, através de atendimento e acompanhamento psico-
lógico e social, objetivando a minimização dos danos causados.

Art. 3.º A Política tem os seguintes objetivos:
I - dotar a rede pública de saúde e os serviços de segurança pú-

blica de instrumentos permanentes e capazes de identificar indícios de 
práticas de violência contra a mulher, oferecendo de imediato o atendi-
mento integral a esta;

II - contribuir para a existência de uma cultura de respeito aos 
direitos das mulheres;

III - contribuir com demais entes públicos no combate a práticas 
de violência contra a mulher;

IV - promover um ambiente propício para o acolhimento de de-
núncias de práticas de violência contra a mulher; 

V - qualificar e capacitar profissionais para identificação de víti-
mas de agressão, garantindo uma escuta não julgadora e prestando to-
das as informações para que a denúncia e a posterior reparação possam 
ser buscadas pela vítima, se assim ela decidir; 

VI - estimular organismos com representações governamentais 
e não governamentais para o enfrentamento da questão da violência 
contra as mulheres;

VII – ampliar unidades de Delegacia Especializada da Mulher, 
com a presença de núcleos da Defensoria Pública, a fim de prestar as-
sistência jurídica à mulher vulnerável.

Art. 4.º São instrumentos da Política instituída por esta Lei: 
I - o Plano Estadual, aqui definido como o conjunto de elementos 

de informação, diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumen-
tos de execução e avaliação que consubstanciam, organizam e integram 
o planejamento e as ações da Política Estadual de Atendimento Imedia-
to, de Urgência e de Emergência, às Mulheres em Situação de Violência 
Física, Sexual e Psíquica;

II - o Sistema Estadual, aqui definido como o conjunto de agentes 
institucionais que, no âmbito de suas respectivas competências, agem 
de modo permanente e articulado para o cumprimento dos princípios e 
objetivos desta Política pública;

III – a colaboração entre diferentes entes públicos e privados. 
Art. 5.º A Política engloba serviços de saúde, segurança pública, 

conselhos de direitos da mulher e demais entidades voltadas à promo-
ção de políticas públicas e desenvolvimento de programas de proteção 
e contra a discriminação da mulher.

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - serviços de saúde: as unidades básicas de saúde da rede pública, 

que têm por ações gerar estratégias que ressaltem a noção de violência 
contra a mulher como um problema de saúde pública, principalmente 
no contexto da saúde da mulher, garantindo um acolhimento receptivo, 
procedimentos adequados e, sobretudo, atendimento integral;

II - serviços de segurança: órgãos da Polícia Civil ou as Unidades 
da Polícia Militar, que possibilitem ajuda de urgência às mulheres quan-
do em situação de violência; 

III - conselhos de direitos: os conselhos de direitos que têm o 
papel de monitorar e fiscalizar a qualidade e a eficiência dos serviços 
prestados por todas as pessoas envolvidas no atendimento e assistência 
às mulheres em situação de violência. 

Art. 6.º Para conferir maior efetividade às medidas protetivas de 
urgência e emergência, poderá ser disponibilizado à vítima dispositivo 
móvel de segurança, conectado com unidade policial, capaz de emitir 
alerta imediato de ameaça ou de violação de direitos. 

Art. 7.º Ao Poder Público compete, através de Decreto, estabele-
cer regulamentação própria às medidas necessárias para o cumprimento 

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 21 de maio de 2021. - DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto tem o condão de estabelecer uma Política Es-
tadual de atendimento de urgência e emergência às mulheres em situa-
ção Violência Física, Sexual e Psíquica, no Estado do Maranhão. 

A violência contra as mulheres produz consequências traumáti-
cas e indeléveis para quem as sofre. Por décadas a violência contra as 
mulheres tem crescido, constituindo-se uma importante violação dos 
direitos humanos.

Apesar das estatísticas serem frágeis e as exatas incidências e 
prevalências da violência sexual serem desconhecidas devido ao pro-
blema de subnotificação, estima-se que a violência sexual afete cerca 
de 12 milhões de pessoas a cada ano no mundo.                     

Pesquisas e relatórios de organizações internacionais apontam 
que uma em cada quatro mulheres no mundo é vítima de violência de 
gênero e perde um ano de vida potencialmente saudável a cada cinco. 
Com relação a homicídios, considerando-se 66 países, em mais de um 
terço dos casos, o assassino é um parceiro íntimo da mulher.

Em todo o mundo, uma em cada cinco mulheres será vítima de 
estupro ou tentativa de estupro, calcula a Organização das Nações Uni-
das (ONU). A violência sexual contra as mulheres é vista como uma 
questão de saúde pública no mundo, demandando o estabelecimento 
de políticas públicas eficazes. Mulheres com idades entre 15 e 44 anos 
correm mais risco de serem estupradas e espancadas do que de sofrer de 
câncer ou acidentes de carro.

Acredita-se que a maior parte das mulheres não registre queixa, 
em especial as com melhor condição econômica. Seja por constrangi-
mento e humilhação, ou por medo da reação de parceiros, de serem 
discriminadas ou responsabilizadas por familiares, amigos, vizinhos e 
autoridades. Também é comum que o agressor ameace a mulher, caso 
revele-se o ocorrido. Ainda, a mulher teme ser desacreditada, o que 
pode ser confirmado pelos inúmeros relatos de discriminação, precon-
ceito, humilhação e abuso de poder. O medo de ser responsabilizada e 
a falta de apoio de família, amigos e serviços públicos leva a um menor 
número de denúncias. Além disso, sabe-se que a forma mais comum de 
violência contra a mulher é perpetrada por um parceiro íntimo.

Em resposta a pressões de movimentos feministas e da própria 
sociedade, os governos têm implementado políticas públicas e ações de 
prevenção de violência contra a mulher. Uma das estratégias principais 
tem sido criar e aprimorar normas, bem como expandir serviços com o 
objetivo de assistir as vítimas.

Evidente que existem legislações que visam assegurar os direi-
tos constitucionais da mulher, porém, percebe-se que existe uma lacuna 
com relação a avaliação da eficácia desses dispositivos legais. Portanto, 
a intenção do legislador é criar dispositivos que minimizem essa lacuna 
existente e nesse diapasão, o legislador, pede aos seus nobres pares que 
atentem para a sua iniciativa e posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 21 de maio de 2021. - DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 285 / 2021

Institui o programa “Escola Sem 
Mordaça” no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

Art.1º – Todos os professores, estudantes e funcionários das es-
colas sediadas do Estado do Maranhão são livres para expressarem pen-
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samentos e opiniões no ambiente escolar.

Art. 2º – Fica criado, em todo o território do Estado do Mara-
nhão, o programa “Escola Sem Mordaça”, no âmbito dos ensinos públi-
co e privado, atendendo aos seguintes princípios:

I – a livre manifestação do pensamento.
II – a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, ler, publicar e 

divulgar por todos os meios a cultura, o conhecimento, o pensamento, 
as artes e o saber, sem qualquer tipo de censura ou repressão.

III – o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
IV – a laicidade e o respeito pela liberdade religiosa, de crença 

e de não-crença, sem imposição e/ou coerção em favor ou desfavor de 
qualquer tipo de doutrina religiosa ou da ausência dela.

V – a educação contra o preconceito, a violência, a exclusão so-
cial e a estigmatização das pessoas pela cor da pele, origem ou condição 
social, deficiência, nacionalidade, gênero, orientação sexual, identidade 
e/ou expressão de gênero ou qualquer outro pretexto discriminatório.

VI – o respeito à pluralidade étnica, religiosa, ideológica e po-
lítica e à livre manifestação da orientação sexual e da identidade e/ou 
expressão de gênero.

VII – a gratuidade do ensino público em estabelecimentos ofi-
ciais e o fomento à igualdade e à inclusão social por meio de uma 
educação de qualidade e do acesso igualitário à cultura, às artes e ao 
conhecimento. 

VIII – a valorização permanente de profissionais da educação es-
colar em todos os níveis e modalidades de ensino e a formação inicial, 
continuada e em serviço para o cumprimento dos objetivos da presente 
Lei.

IX – a gestão democrática do ensino público, com a participação 
de estudantes, docentes e responsáveis, parentais ou não.

X – a busca constante de um padrão de excelência, tanto no ensi-
no quanto na formação permanente de docentes.

XI – a valorização da experiência extraescolar e extracurricular, 
com especial fomento para que os estudantes participem da vida social 
e convivam com a diversidade.

XII – o fomento, pela comunidade escolar e/ou acadêmica, da 
organização democrática estudantil em grêmios, centros acadêmicos e 
similares.

Art. 3º – São vedadas, no âmbito escolar, as práticas de quaisquer 
tipos de censura de natureza política, ideológica, filosófica, artística, 
religiosa e/ou cultural a estudantes, docentes ou qualquer servidor/fun-
cionário, ficando garantida a livre expressão de pensamentos e ideias, 
observados os direitos humanos e fundamentais, os princípios democrá-
ticos e os direitos e garantias estabelecidos na presente Lei, na Cons-
tituição Federal e nos tratados internacionais de direitos humanos dos 
quais o Brasil é signatário.

Parágrafo Único. As liberdades de expressão e manifestação se-
rão garantidas a docentes e estudantes, permitindo-se o conhecimento 
de diferentes pontos de vista e o debate democrático e respeitoso de 
ideias e visões de mundo, sem confundir liberdade de expressão e mani-
festação do pensamento com preconceito, discriminação e/ou discursos 
de ódio.

Art. 4º – Fica vedado no ambiente escolar:
I - O cerceamento de opiniões mediante violência ou ameaça;
II - ações ou manifestações que configurem a prática de crimes 

tipificados em lei, tais como calúnia, difamação e injúria ou outros atos 
infracionais;

III - qualquer pressão ou coação que represente violação aos prin-
cípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, 
em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divul-
gar o pensamento, a arte e o saber.

Art. 5º – O órgão gestor da política educacional promoverá cam-
panha de divulgação nas escolas públicas e privadas de todo o estado 
sobre os princípios assegurados pelo artigo 206, inciso II da Consti-
tuição Federal acerca do ensino que garante a liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem como 
dos princípios previstos na Lei 9.394/1996, das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.

Art. 6º – Professores, estudantes ou funcionários das escolas 
públicas e privadas só podem ser filmados ou gravados durante aulas 
ou atividades de ensino mediante autorização expressa de quem será 
filmado ou gravado. 

Art. 7º – Os Grêmios Estudantis livres, Conselhos Escolares e 
as entidades de representação dos estudantes terão plena liberdade para 
promoverem debates no interior das escolas das redes públicas esta-
duais, desde que amplamente divulgados e abertos a todos os membros 
da comunidade escolar, garantidas a legalidade das manifestações e a 
pluralidade de ideias e concepções. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 21 de MAIO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei vem reafirmar o disposto no Art. 206 
da Constituição Federal que, ao tratar dos princípios pelos quais será 
ministrado o ensino, prevê nos seus incisos II e III:

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensa-
mento, a arte e o saber;

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexis-
tência de instituições públicas e privadas de ensino.

Os mesmos princípios reaparecem no artigo terceiro da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - em seus incisos II, 
III e IV:

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 
o pensamento,

a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
As 127 diretrizes do PNE são bastante amplas, não excluem ne-

nhuma perspectiva e contemplam o enfrentamento às desigualdades e 
discriminações por razão de gênero, raça, orientação sexual, identidade 
etc. Uma delas (PNE, Art. 2º, inciso X) determina: “promoção dos prin-
cípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabili-
dade socioambiental”.

Diante do que determinam a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual do Maranhão, a LDB, o PNE e o próprio Decreto nº 34.555 de 
12 de novembro de 2018, editado pelo Governador Flávio Dino, qual-
quer tentativa de restrição ao debate de temas que tenham a ver com 
direitos e com a cidadania ou de impedimento à pesquisa, ou a qualquer 
tipo de conhecimento ou concepção pedagógica carece de legalidade e 
pode ser classificada como censura.

Nessa linha, é necessário garantir no ambiente escolar a liber-
dade de expressão dos professores, demais servidores e dos estudan-
tes, promovendo o amplo acesso ao estudo de temas relacionados às 
desigualdades socioeconômicas, à sustentabilidade socioambiental e às 
violações dos direitos humanos.

Em outras palavras, é fundamental que a escola seja um ambiente 
democrático e plural, capaz de despertar em seus alunos a capacidade 
crítica de reflexão sobre a realidade e a sociedade que estão inseridos, 
fomentando a formação da cidadania e da liberdade de expressão no 
ambiente escolar e no exercício profissional.

A defesa das liberdades de expressão e de concepções pedagó-
gicas, evidentemente, não significa estar livre para disseminar precon-
ceitos e para ameaçar e intimidar professores. Por isso, esta proposição 
visa garantir a liberdade de pensamento e de expressão no ambiente 
escolar e o pluralismo do debate sobre as mais diversas questões que di-
zem respeito ao convívio social, ao aprendizado e ao respeito de ideias 
e pensamentos.

Este projeto visa, portanto, combater a discriminação, o precon-
ceito e o discurso de ódio no âmbito da educação, garantindo o respei-
to pelas diferenças que nos enriquecem como sociedade e prevenindo 
todas as formas de violência, bullying e assédio escolar. Baseia-se na 
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defesa de uma escola em que pessoas são ensinadas a aprender por si 
mesmas, a investigar, a ler criticamente, a fazer pesquisa usando o mé-
todo científico, a interpretar e questionar diferentes teorias e concep-
ções; onde a informação e o saber são colocadas à disposição dos e das 
estudantes sem qualquer tipo de censura; onde o debate não é insubor-
dinação, mas senso crítico; onde a formação da própria opinião não 
nasce da aceitação e introjeção do discurso da autoridade ou daquele 
que domina no ambiente social dos alunos, mas de um caminho em que 
as diferentes opiniões são ouvidas, debatidas, discutidas, analisadas e 
criticadas.

Diante de todo exposto, dada a importância do tema previsto na 
presente iniciativa, aguardamos boa acolhida e o amplo apoio dos pares 
desta Casa do Povo. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 21 de MAIO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 286/2021

ALTERA A LEI ORDINÁRIA 
ESTADUAL Nº 10.538, DE 12 DE DE-
ZEMBRO DE 2016, QUE DISPÕE SO-
BRE A ESTRUTURAÇÃO DO SISTE-
MA DE TRANSPORTE COLETIVO 
RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL 
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO 
MARANHÃO - STRP, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º – Modifica-se o parágrafo 3º do artigo 27 da Lei Estadual 
10.538/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“§ 3º - As delegatárias de transporte Coletivo Rodoviário Inter-
municipal de Passageiros estão desobrigadas de atender às gratuida-
des previstas em normas de âmbito Estadual ou Federal, quando o ser-
viço prestado for caráter “especial”, assim considerados os serviços 
tipo Leito e de Fretamento.

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palá-
cio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 21 de maio de 2021. - DR. 
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente projeto de lei que, na integralidade, os ser-
viços executivos são prestados em detrimento ao demais, fato este que 
aniquila o direito de transporte conferido pela lei.

Ocorre que a manutenção do termo “Executivo” impede a gratui-
dade do referido serviço prestado pelas delegatárias de transporte, uma 
vez que são majoritários nos ônibus. Assim, retirar o termo da legisla-
ção dará efetivamente garantia do direito conferido, fazendo, de fato, 
valer o propósito para o qual a norma foi instituída. Assim sendo e sem 
mais delongas, considerando, sobretudo, o aparato legal que legitima o 
presente, solicitamos o acolhimento da alteração. 

Por fim, conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprova-
ção dessa relevante proposição e solicito que esta Casa Legislativa atue 
pela aprovação deste projeto. 

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palá-
cio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 21 de maio de 2021. - DR. 
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016 / 2021.

“Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Médico Marco Túlio Hercos 
Juliano.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Médi-
co Marco Túlio Hercos Juliano, natural de Uberaba, Estado de Minas 
Gerais.

Art. 2º - A entrega do referido Título, deverá ocorrer em Sessão 
a ser marcada de comum acordo entre o homenageado e esta augusta 
Casa.

Art. 3º - A presente Resolução Legislativa entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 24 / 05 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Resolução Legislativa, vem reconhecer o 
importante trabalho e dedicação à medicina do Médico Marco Túlio 
Hercos Juliano, em prol da sociedade maranhense, cujo histórico de 
vida discriminamos resumidamente a seguir:

Marco Túlio Hercos Juliano;
Natural de Uberaba-MG;
Conclui o curso de Medicina no ano de 2003 pela Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba-MG;
Cursou residência em Clínica Médica no Hospital do Servidor 

Público Estadual de São Paulo (HSPE-IAMSPE), em São Paulo - SP;
Cursou residência de Cardiologia no Instituto Dante Pazzanese 

de Cardiologia (IDPC), em São Paulo - SP;
Fez especialização em Estimulação Cardíaca Artificial e Arrit-

mias Cardíacas no Instituto do Coração (InCor – HCFMUSP), em São 
Paulo - SP;

Possui título de especialista em Cardiologia pela Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia;

Tem proficiência em Estimulação Cardíaca Artificial pelo De-
partamento de Estimulação Cardíaca Artificial (DECA) da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV);

Médico assistente da Cardiologia do Hospital Universitário Pre-
sidente Dutra (UFMA);

Atualmente é coordenador da Cardiologia do UDI Hospital 
Rede D’Or São Luiz, em São Luís - MA, e supervisor do programa de 
Residência Médica em Cardiologia do mesmo hospital.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 24 / 05 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017 / 2021.

“Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Manuel Beckman ao Jornalista e 
Colunista Pergentino Holanda Silva, e dá 
outras providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:
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Art. 1º - Fica concedida por esta Assembleia Legislativa, a Me-

dalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Jornalista e Colunista 
Pergentino Holanda Silva, e dá outras providências.

Art. 2º - A entrega da referida Medalha, deverá ocorrer em Ses-
são Solene, a ser marcada em comum acordo entre o homenageado e 
esta augusta Casa.

Art. 3º - A presente Resolução Legislativa entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 24 / 05 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Resolução Legislativa, vem reconhecer o 
importante trabalho do Jornalista e Colunista Pergentino Holanda, em 
prol da sociedade maranhense, cuja história se confunde preliminar-
mente com a condição dura da realidade social do interior maranhense 
há sete décadas. Por tudo que ele realizou, já desde sua juventude, é 
mais que justo, receber a mais alta Comenda do Poder Legislativo do 
Estado do Maranhão, que por si só, a sua biografia reflete a nossa deci-
são de outorgá-lo tão importante honraria.

Pergentino Holanda Silva nasceu no dia 19 de maio de 1948 na 
cidade de Presidente Dutra (MA). Filho de Geraldo Holanda Cavalcan-
te (um autodidata de natureza) e de Maria Nazaré Gomes Cavalcante, 
foi na cidade de Pedreiras, plantada às margens do Rio Mearim, que PH 
começou o segundo Grau no Ginásio Corrêa de Araújo, que pertencia 
à rede nacional do CNEC – Campanha Nacional de Escolas da Comu-
nidade.

Logo que chegou a Pedreiras, em posterior momento de sua vida, 
foi apresentado a uma pequena biblioteca, na casa do Dr. Herschell Car-
valho, Juiz de Direito que o acolheu com o carinho de pai. No Ginásio, 
Pergentino dava sinais de que o jornalismo seria uma de suas vertentes.

O “Jornal Mural” surgiu quando ele cursava o último ano do gi-
násio. Um grupo formado por seus colegas Koaracy Gomes, Antônio 
José Porto Ferreira e Ari Teixeira Lima Filho, decidiu exercitar o jor-
nalismo criando um boletim informativo da vida esportiva estudantil 
da cidade.

Na faculdade de Administração, foi elaborado o jornal “Zangão” 
editado por ele e Emanuel Viana.

O primeiro passo pelo colunismo social de PH foi a partir de uma 
oportunidade surgida via problema de saúde. A então colunista mais 
aplaudida da cidade, Maria Inês Sabóia, estava com questões a resolver 
na família, no Ceará, e convidou o jovem Pergentino para substituí-la 
na coluna “Momento Social”, de O Imparcial, durante sua ausência.

Quando Maria Inês voltou, Pergentino já havia consolidado seu 
nome, a ponto de ser convidado para assinar uma coluna intitulada 
“Contexto”.

 Um dos capítulos mais importantes da história do colunista Per-
gentino Holanda se dá a partir de sua inclusão no projeto Sete Dias, 
com Erasmo Dias. Na década de 1970, era famosa a coluna “Passarela” 
assinada pelo casal Gerd Pflueger e Lourdes Tajra e Pergentino passou 
a gerir o espaço, com a notoriedade já garantida.

Em 1969, começou a escrever em diversos jornais da capital e, a 
partir de 1974, uniu seu talento à marca de O Estado do Maranhão. A 
proximidade de Tribuzi com o jornalismo e, principalmente, sua ligação 
com o jornal O Estado do Maranhão, transformaram a relação entre PH 
e Tribuzi transcendental, além de José Sarney.

Além de importante no jornalismo, Pergentino se destacou como 
organizador de festas. Uma das primeiras festas com a assinatura per-
gentiniana e que, de fato, abalou a sociedade, foi “O Grande Baile do 
Maranhão Imperial”.

O reconhecimento à figura pergentiniana não se resume ao 
aspecto jornalístico e organizacional de festas. Com seus textos e 
contatos sociais, Pergentino Holanda estreitou suas relações com nomes 

importantes da literatura mundial.
Além de Proust, Pergentino também passeou por parte do acervo 

de grandes autores, como Balzac, Shakespeare, Hemingway, Scott Fit-
zgerald, Eça de Queirós, Fernando Pessoa e autores brasileiros, como 
Machado de Assis, Humberto de Campos, Coelho Neto, e outros, sendo 
reconhecido por nomes como Saramago, Jorge Amado e outros.

Pergentino é o único brasileiro vivo detentor da Medalha 
Nacional do Mérito das Comunicações. A honraria foi concedida 
durante o governo Fernando Henrique Cardoso, junto com Roberto 
Marinho, no grau máximo, quando completava 25 anos de jornalismo. 
Além desta honraria, recebida em evento solene no Palácio Henrique de 
La Rocque, Pergentino possui ainda as medalhas do Mérito da Ordem 
do Rio Branco, do Mérito Mauá, do Mérito da Inconfidência Mineira e 
do Mérito Bandeirantes. Do Maranhão, detém todas as condecorações, 
estaduais e de cunho empresarial. Pergentino foi o primeiro a receber 
também as Palmas Universitárias concedidas pela Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA) e o primeiro não-pertencente à magistratura a 
receber a Medalha do Mérito Judiciário.

Recentemente, Pergentino Holanda teve a sua biografia autori-
zada descrita na obra “PH: Ícone e Grife na Sociedade”, escrita pelo 
jornalista Thiago Bastos e lançou o livro de crônicas “Em Busca de 
Vultos Perdidos”. E agora, em comemoração ao seu aniversário de 73 
anos, relançou a obra revitalizada e intitulada “Existencial de Agosto e 
outras viagens poéticas”.

Pergentino Holanda segue escrevendo diariamente sua coluna em 
O Estado do Maranhão, onde assina semanalmente o caderno PH Re-
vista há mais de 40 anos.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 24 / 05 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018 / 2021.

“Considera de Utilidade Pública a 
Sociedade Recreativa Escola de Samba 
Unidos de Fátima e dá outras providên-
cias”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica Considerada de Utilidade Pública a Sociedade Re-
creativa Escola de Samba Unidos de Fátima, instituição sem fins lu-
crativos, com sede e foro nesta cidade, localizada na Rua Quarenta e 
Oito, S/N, Bairro Areinha, CEP: 65032-000, São Luís - MA, inscrita 
no CNPJ sob o Nº 05.285.226/0001-08, e demais documentos anexos.

Art. 2º - A Utilidade Pública prevista no artigo anterior aplica-se, 
no que couber no âmbito do Estado do Maranhão, responsabilizando-
-se o mesmo pelas medidas necessárias ao cumprimento da presente 
legislação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 24 / 05 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

Vale ressaltar que este Projeto visa declarar de utilidade pública 
a “Sociedade Recreativa Escola de Samba Unidos de Fátima”, asso-
ciação privada, sem finalidade econômica e com caráter exclusivamente 
beneficente, assistencial, educacional e cultural.

A Associação tem como finalidade: criar uma escolinha de refor-
ço para crianças da comunidade, Pré-Cursinho aos jovens, promover 
eventos aos idosos, oferecer esportes e fisioterapia aos idosos, represen-
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tar os moradores e associados perante os poderes públicos, coordenar 
as ações conjuntas dos associados, manter serviços assistenciais, criar 
ou incentivar a criação de cooperativas de consumo, de trabalho, de 
crédito, entre outros, criar programas de apoio às crianças, adolescentes 
e idosos, manter convênios com órgãos governamentais e não gover-
namentais, criar e manter projetos esportivos e programas recreativos.

A Sociedade Recreativa ao longo desses anos vem prestando vá-
rios serviços à comunidade a pessoas carentes da Areinha/Fátima como: 
Ação Social com vários serviços, entrega de alimentos (peixes e cestas 
legumes/frutas), cestas básicas, cadeiras de roda a deficiente físico, cur-
sos de capacitação (Jovens/idosos), atividades recreativas a criança e 
jovens, além de geração de emprego e renda, onde usamos 90% de toda 
mão de obra artística da escola sendo da comunidade (jovens, idosos).

A Sociedade Recreativa também faz apresentações gratuitas a 
algumas instituições carentes como: asilos, escolas comunitárias e es-
colas públicas (municipal/estadual).

Ante o exposto, sendo a Sociedade Recreativa é de amplo inte-
resse social e assistencial, e, cumpridos os demais requisitos legais, nos 
moldes da documentação anexa, este signatário conta com o apoio dos 
Nobres Pares para a aprovação deste Projeto.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 24 / 05 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

REQUERIMENTO Nº 219 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno, nos termos do Art. 
158, inciso VI, requeiro que a Vossa Excelência, após ouvida a Mesa, 
encaminhe à Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 
(MOB), sob a Presidência do Daniel Carvalho, um pedido de informa-
ção, e se necessário que seja instaurada uma sindicância rigorosa a res-
peito da espera de mais de 4h de ambulâncias que tentaram atravessar 
do Cujupe para São Luís. 

O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira (19), quando um pro-
testo de motoristas de vans impediu o acesso de veículos ao terminal de 
embarcação. Ambulâncias vindas, por exemplo, de Santa Helena, Tu-
riaçu e demais cidades da região, ficaram paradas e deixaram motoristas 
e enfermeiros em pânico por causa da situação dos pacientes.

Atenciosamente 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 20 de maio de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - Depu-
tada Estadual. - PP

REQUERIMENTO Nº 220 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regime Interno desta Casa, requeiro a 
Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja enviada Mensagem 
de Congratulações e Aplausos, ao Instituto de Enfermagem Florence 
Nightingale Ltda., por meio da sua Diretora, Doutora Rita Ivana Barbo-
sa Gomes, pelos inestimáveis serviços prestados em prol da Educação e 
principalmente à Enfermagem de nosso Estado.

Justificamos está tão justa homenagem pelo histórico de vida des-
sa prestigiada Instituição de Ensino, sobre a qual discriminamos resu-
midamente a seguir, sua trajetória:

O Instituto Florence de Ensino nasceu em homenagem a uma mu-
lher guerreira, moderna, destemida, de origem inglesa, que não mediu 
esforços para ajudar no tratamento de feridos na guerra da Crimeia. O 
contexto desafiador pelo qual os serviços de saúde vinham se apresen-
tando na capital maranhense, principalmente pela falta de profissionais 
com formação na área da Enfermagem, sobretudo, no que diz respeito à 

formação técnica levou a Professora. Universitária Rita Ivana Barbosa 
Gomes, doutora em Saúde Coletiva, mestre em saúde ambiente, espe-
cialista na área do Magistério Superior e Graduada em Enfermagem 
pela Universidade Federal do Maranhão, levantar a bandeira em prol da 
ampliação de políticas e programas de Formação, principalmente pelo 
comportamento visionário que possui, sendo este um degrau de tantas 
habilidades adquiridas nas muitas batalhas travadas com a sociedade 
de classe como integrante de movimentos estudantis e como militante 
na área da enfermagem. Em 2000 fundou o Instituto de Enfermagem 
Florence Nightingale Ltda, com a oferta de curso de auxiliar e Técnico 
em Enfermagem. 

Sua bravura e com conhecimento profissional extrapolou os es-
paços acadêmicos, levando o Instituto Florence de Ensino a expandir a 
oferta de cursos técnico em 67 municípios maranhenses, em parceria 
com o Ministério da Saúde, com o  PROGRAMA PROFAE (PROGRA-
MA DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR E TÉCNICO EM ENFERMA-
GEM), entregando ao mercado de trabalho aproximadamente 10.000 
(dez mil) auxiliares e Técnicos de Enfermagem, contribuindo direta-
mente na melhoria dos indicadores sociais no Estado do Maranhão. 

Atualmente a marca Florence oferece 11 cursos técnicos, 11 
cursos de graduação, diversas pós-graduações, tanto a nível superior 
quanto técnico, além de ser reconhecida como a melhor escola técnica 
do Estado, não só pela qualidade na oferta dos cursos, mas pelo seu 
compromisso social, educacional, econômico e cultural que assumiu 
desde sua fundação. Responsabilidade esta, que tem elevado, satisfa-
toriamente, os indicadores sociais e contribuindo para a inclusão dos 
menos favorecidos ao acesso ao ensino técnico e superior.  

Com um ensino moderno e inovador, associado a uma gestão 
empreendedora, consolidado por uma proposta pedagógica atividades 
que estimula a capacidade de análise crítica, reflexiva e humanizada, 
somada a uma longa e comprovada trajetória dedicada à educação e a 
assistência à saúde, da sua fundadora, Profa. Dra. Rita Ivana Barbosa 
Gomes, vem solidificando, cada vez, sua paixão e comprometimento 
com a formação, para que jovens e adultos tenham acesso a um ensi-
no de qualidade, que permita não só a apreensão do saber, mas, a sua 
problematização e contextualização, tendo em vista a compreensão da 
realidade, a inserção no mundo do trabalho e a qualidade da educação 
oferecida.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 21 de Maio de 2021. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora 
da Mulher

INDICAÇÃO Nº 1528 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Ao Excelentíssimo 
Senhor Governador, Flávio Dino e ao Senhor Secretário Estadual de 
Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando estudos de viabilidade 
para a IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE 
EM PINHEIRO/MA. 

Tal solicitação se fundamenta na necessidade de garantia aos di-
reitos básicos de atenção à saúde, esporte e lazer dos habitantes desse 
Município, essa indicação visa permitir que as pessoas de todas as ida-
des, incluindo portadores de necessidades especiais e idosos pratiquem 
atividades físicas. A acessibilidade dos equipamentos de academia ao 
ar livre auxilia na saúde dos deficientes físicos. Ao praticar as ativida-
des, há melhorias na condição cardiovascular, na força, na agilidade, na 
coordenação motora, no equilíbrio e no repertório motor.

Vale ressaltar que propomos a presente indicação, tendo a certe-
za de estarmos contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da 
população.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palá-
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cio “Manoel Beckman”, em São Luís, 21 de Maio de 2021. - DR. 
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 1529/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Imperatriz, o Se-
nhor Francisco de Assis Andrade Ramos e ao Secretário Municipal 
de Infraestrutura e Serviços Públicos, o Senhor Zigomar Costa Ave-
lino Filho, solicitando a recuperação asfáltica da rua São Raimundo, 
bairro Vilinha, no município de Imperatriz.

Os moradores da localidade reclamam das más condições da via 
que já causaram diversos transtornos e prejuízos. Segundo eles, a rua 
tinha asfaltamento regular, porém, após obras realizadas pela prefeitura 
no final do ano passado, ficou na referida situação. Desta feita, fazem-
-se necessárias intervenções urgentes e, portanto, justifica-se a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de maio de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1530/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Luís, o senhor 
Eduardo Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Pú-
blicos, o senhor David Col Debella solicitando os serviços de reforma 
e revitalização dos monumentos na entrada da Praça dos Pescadores 
na Avenida Litorânea. 

Ocorre que em virtude de desgastes temporais, de salitre e ferru-
gem, a referida obra corre o risco de cair e provocar acidentes. Sua es-
trutura se encontra totalmente comprometida e deteriorada. Em virtude 
de a localidade ser famosa atração turística e de grande valor cultural 
para a cidade, fazem-se necessárias intervenções urgentes e, portanto, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de maio de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1531/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do  Estado do Maranhão, 
o senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura 
(SINFRA), o senhor Clayton Noleto Silva, solicitando os serviços de 
reforma e revitalização dos monumentos na entrada da Praça dos 

Pescadores na Avenida Litorânea. 
Ocorre que em virtude de desgastes temporais, de salitre e ferru-

gem, a referida obra corre o risco de cair e provocar acidentes. Sua es-
trutura se encontra totalmente comprometida e deteriorada. Em virtude 
de a localidade ser famosa atração turística e de grande valor cultural 
para a cidade, fazem-se necessárias intervenções urgentes e, portanto, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de maio de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1532/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Meio Ambiente do Estado do 
Maranhão, Senhor Diego Fernando Mendes Rolim, e ao Secretário 
de Estado da Segurança Pública, Senhor  Jefferson Miller Portela e 
Silva, ao Delegado Titular em atuação na Delegacia de Meio Ambien-
te-DEMA, solicitando intensificar fiscalização do desmatamento irre-
gular, sobretudo pelo uso de “Correntão” no Município de Mata Roma, 
no Baixo Parnaíba maranhense, visando evitar a destruição de mata na-
tiva fundamental e proteger o meio-ambiente, mantendo-o equilibrado, 
nos moldes do artigo 225 da Constituição Federal. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-
VÊNIO N.º 01/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO e SECRETARIA DE ESTADO DE SE-
GURANÇA PÚBLICA - SSP. OBJETO: CLAUSULA PRIMEIRA-
-DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o presente convênio por 
mais 18 (dezoito) meses, na forma prevista no item 12.1, da Cláusula 
Décima Segunda do Convênio. CLAUSULA SEGUNDA – DO VA-
LOR: O custo total estimado do convênio, pelo prazo de 18 (dezoi-
to) meses, será equivalente a R$ 1.220.404,50 (um milhão, duzentos 
e vinte mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos). DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislati-
va. Subfunção: 031 – Atuação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão 
Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.37.05 – Locação de mão de 
obra – Serviços de Vigilância Ostensiva. Ação: 4628 – Atuação Legis-
lativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Manutenção). Fonte Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
- Tesouro. Histórico: Serviço de segurança patrimonial dos edifícios 
da ALEMA e planejamento e comando das ações operacionais a serem 
desenvolvidas por militares da reserva designada para esse fim. Unida-
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de Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão 
Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Atuação Legis-
lativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza da Despesa: 
33.90.37.06 – Locação de mão de obra – Fornecimento de alimenta-
ção. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Fonte Recurso: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários - Tesouro. Histórico: Serviço de 
segurança patrimonial dos edifícios da ALEM e planejamento e coman-
do das ações operacionais a serem desenvolvidas por militares da re-
serva designada para esse fim. NOTA DE EMPENHO: Para cobertura 
das despesas relativas ao exercício do presente aditivo, foram emitidas 
pela Assembleia Legislativa as Notas de Empenho nºs 2021NE000792 
e 2021NE000793, datadas de 17/05/2021, nos valores respectivos de 
R$ 390.995,19( trezentos e noventa mil, novecentos e noventa e cinco 
reais e dezenove centavos) e R$ 112.986,67 (cento e doze mil, nove-
centos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). BASE LEGAL:  
Processo Administrativo nº 0900/2021-ALEMA. DATA DA ASSI-
NATURA DO ADITIVO: 17/05/2021. ASSINATURAS:  Deputado 
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, Jefferson Miler Portela e Silva – Secretário de 
Estado de Segurança Pública do Maranhão e Cel. QOPM Pedro de 
Jesus Ribeiro dos Reis – Comandante Geral da Polícia Militar do 
Estado do Maranhão. São Luís–Ma, 24 de maio de 2021. Tarcísio Al-
meida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

P O R T A R I A   Nº 247/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o servidor LUCINO PEREIRA SOUSA FI-
LHO, matrícula nº 701268, como Fiscal Substituto, para substituir 
o servidor CARLOS ALBERTO RABELO BRITO, matrícula nº 
001636, designado como Fiscal   substituto pela Portaria nº 985/2019, 
ambos lotados na Diretoria de Recursos Humanos, para atuar no 
Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos nº 
9912473203-AL, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 
EBCT, conforme determina  o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os proce-
dimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformi-
dade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas 
resoluções e nos processos administrativos.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de maio de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente


