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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 primeiro de junho de dois mil e vinte e um.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Car-
linhos Florêncio, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasce-
no, Neto Evangelista, Helinho Neto, Pará Figueiredo, Professor Mar-
co Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, 
Rildo Amaral, Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula e 
Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ciro Neto, 
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Doutor Leonardo 
Sá, Fábio Braga, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Roberto Costa e Viní-
cius Louro.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Declaro aberta a Sessão Remota. Lê Ata.

II – EXPEDIENTE.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 02.06.2021

MENSAGEM Nº 061/2021                                                  
São Luís, 01 de junho de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que institui 
a Política de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Prove-
nientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, da Conservação 
dos Estoques de Carbono Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas 
e do Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+), da Gestão 
dos Ativos Ambientais e do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 
do Estado do Maranhão, denominada Sistema Jurisdicional de REDD+ 
e PSA, e altera a Lei Estadual nº 11.000, de 02 de abril de 2019, para 
ampliar o escopo de atuação da Maranhão Parcerias - MAPA.

Como é sabido, por meio da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima, promulgada pelo Decreto Federal nº 
2.652, de 1º de julho de 1998, as nações (dentre elas, o Brasil) estabele-
ceram pacto para envidar esforços com vistas a alcançar a estabilização 
das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que 
impeça a interferência antrópica perigosa no sistema climático. 

De acordo com a referida norma internacional, tal nível deverá 
ser alcançado em prazo suficiente que permita aos ecossistemas adapta-
rem-se naturalmente à mudança do clima, que assegure que a produção 
de alimentos não seja ameaçada e que garanta progresso do desenvolvi-
mento econômico de maneira sustentável.

Para alcançar dessas finalidades, cabem às Nações a formulação 
e implementação de programas nacionais e, conforme o caso, regio-
nais, que incluam medidas para mitigar a mudança do clima, bem como 
promoção e cooperação para o desenvolvimento, aplicação, difusão  e 
transferência de tecnologias, práticas e processos que controlem, redu-
zam ou previnam as emissões antrópicas de gases de efeito estufa.

Nesse contexto, em reforço à legislação ambiental já existente no 
Estado, a proposta legislativa em apreço institui a Política Estadual de 
Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Des-
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matamento e da Degradação Florestal, da Conservação dos Estoques de 
Carbono Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas e do Aumento 
de Estoques de Carbono Florestal (REDD+), da Gestão dos Ativos Am-
bientais e do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), denominada 
Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA.

O Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Mara-
nhão tem como objetivos, dentre outros, o de incentivar a manutenção 
e a provisão de serviços ambientais e estoque de carbono florestal e 
de vegetação nativa no território estadual, fomentar a criação de novos 
negócios, trabalho e renda oriundos dos ativos ambientais, bem como 
fortalecer cadeias produtivas sustentáveis e de baixas emissões de gases 
de efeito estufa.

Dentre os princípios que regem o Sistema Jurisdicional de 
REDD+ e PSA do Estado do Maranhão, destacam-se o do desenvolvi-
mento sustentável, da precaução e da prevenção, da cooperação entre os 
governos, iniciativa privada e demais setores da sociedade, bem como 
o respeito aos conhecimentos, direitos e modo de vida dos agricultores 
familiares, povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais.

A proposta legislativa em apreço consiste em marco regulatório 
estadual acerca das mudanças climáticas, da gestão de ativos ambien-
tais e da redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do 
desmatamento e da degradação florestal, da conservação dos estoques 
de carbono florestal. Confere segurança jurídica à atuação do Estado do 
Maranhão no âmbito da economia verde.

São metas prioritárias do Sistema Jurisdicional de REDD+ e 
PSA do Estado do Maranhão: a neutralização de pelo menos 50% das 
emissões de gases de efeito estufa dos setores da economia; a redução 
substancial, até alcançar a erradicação, do desmatamento ilegal e das 
queimadas, especialmente por meio de ações de prevenção e de monito-
ramento; a valorização e valoração do carbono florestal de titularidade 
do Estado do Maranhão como ativo ambiental na contabilidade pública; 
e a ampliação das fontes de energia limpa e renovável na matriz ener-
gética estadual;

Além de reforçar o compromisso do Poder Executivo Estadual 
no que tange ao desenvolvimento sustentável e à governança ambien-
tal, premissas consagradas pela Constituição Federal, o projeto de lei é 
de suma relevância para a captação de recursos financeiros, inclusive 
internacionais, para promoção de ações de mitigação e adaptação à mu-
dança do clima, recursos estes extremamente necessários, em especial 
no contexto vigente marcado pelos reflexos da pandemia da COVID-19 
no setor econômico. 

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, em especial em virtude 
do potencial socioambiental do Estado do Maranhão, que está inserido 
na Amazônia Legal, minha expectativa é de que o digno Parlamento 
Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 300 / 2021

Institui a Política de Redução das 
Emissões de Gases de Efeito Estufa Pro-
venientes do Desmatamento e da Degra-
dação Florestal, da Conservação dos Es-
toques de Carbono Florestal, do Manejo 
Sustentável de Florestas e do Aumento de 
Estoques de Carbono Florestal (REDD+), 
da Gestão dos Ativos Ambientais e do Pa-
gamento por Serviços Ambientais (PSA) 
do Estado do Maranhão, denominada Sis-
tema Jurisdicional de REDD+ e PSA, e 
altera a Lei Estadual nº 11.000, de 02 de 
abril de 2019, para ampliar o escopo de 

atuação da Maranhão Parcerias - MAPA.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  Esta Lei institui a Política de Redução das Emissões de 
Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degrada-
ção Florestal, da Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, do 
Manejo Sustentável de Florestas e do Aumento de Estoques de Carbono 
Florestal (REDD+), da Gestão dos Ativos Ambientais e do Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA) do Estado do Maranhão, denomina-
da Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA, e altera a Lei Estadual nº 
11.000, de 02 de abril de 2019, para ampliar o escopo de atuação da 
Maranhão Parcerias - MAPA.

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - ativos ambientais: bens intangíveis e incorpóreos transacio-

náveis oriundos de atividades de preservação, proteção e recuperação 
ambiental, representados em títulos e/ou certificados públicos ou priva-
dos verificáveis, autenticados, registrados e custodiados como ativos de 
natureza econômica, conforme legislação de regência;

II - pagamento por serviços ambientais (PSA): transação contra-
tual por meio da qual um pagador, beneficiário ou usuário de serviços 
ambientais, transfere, a um provedor de tais serviços, recursos financei-
ros ou outra forma de remuneração, nas condições acertadas, respeita-
das as disposições legais e regulamentares pertinentes.

III - REDD+: incentivo concebido no âmbito da Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, especialmente 
na 19ª Conferência das Partes (COP-19), com o Marco de Varsóvia, 
relacionado a ações e atividades desenvolvidas com vistas à redução 
das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento 
e da degradação florestal, da conservação dos estoques de carbono flo-
restal,  do manejo sustentável de florestas e do aumento de estoques de 
carbono florestal;

IV - serviços ambientais: ações de recuperação, conservação ou 
melhoramento do meio ambiente realizadas como forma de promoção 
do desenvolvimento ecologicamente sustentável, a teor daquelas pre-
vistas no art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, sem prejuízo das disposições contidas nesta Lei e nos atos nor-
mativos dela decorrentes.

Parágrafo único.  Ato do Poder Executivo disporá sobre os de-
mais conceitos e definições aplicáveis ao Sistema Jurisdicional de 
REDD+ e PSA do Estado do Maranhão, tendo como fundamento as 
legislações federais, estadual e os tratados e convenções internacionais 
acerca do tema, de modo a orientar a fiel execução desta Lei.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA JURISDICIONAL DE REDD+ E PSA DO ES-

TADO DO MARANHÃO 

Seção I
Da Finalidade, Objetivos, Princípios e Diretrizes 

Art. 3º  O Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA, parte inte-
grante do processo de planejamento, desenvolvimento e modernização, 
tem por finalidade estabelecer as bases políticas, estratégicas, progra-
máticas e estruturantes para um processo permanente e integrado de 
redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do des-
matamento e da degradação florestal, da Conservação dos Estoques de 
Carbono Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas e do Aumento 
de Estoques de Carbono Florestal (REDD+), bem como de Gestão dos 
Ativos Ambientais e de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) do 
Estado do Maranhão.

Parágrafo único.  O Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do 
Estado do Maranhão:

I - será implementado de forma integrada e em consonância com 
os compromissos, objetivos, finalidades, metas, estratégias e projetos 
prioritários no âmbito dos compromissos nacionais e internacionais do 
Brasil em matéria ambiental, harmonizando-se com as normas consti-
tucionais e infraconstitucionais vigentes, em nível federal e estadual, 
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especialmente com as seguintes:

a) Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências;

b) Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que ins-
titui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras 
providências;

c) Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 
sobre a proteção da vegetação nativa, e dá outras providências;

d) Decreto Federal nº 10.144, de 28 de novembro de 2019;
e) Lei Estadual nº 9.412, de 13 de julho de 2011, que regula-

menta a Compensação Ambiental no âmbito do Estado do Maranhão; 
f) Lei Estadual nº 5.405, de 08 de abril de 1992, que institui o 

Código de Proteção de Meio Ambiente e dispõe sobre o Sistema Es-
tadual de Meio Ambiente e o uso adequado dos recursos naturais do 
Estado do Maranhão; 

g) Lei Estadual nº 8.528, de 07 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre a Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado do 
Maranhão; 

h) Lei Estadual nº 9.413, de 13 de julho de 2011, que regulamen-
ta o art. 241 da Constituição do Estado do Maranhão, o Capítulo III, Se-
ção VII da Lei Estadual nº 5.405, de 08 de abril de 1992, o Capítulo II, 
Seção VIII do Decreto Estadual nº 13.494, de 12 de novembro de 1993, 
e institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza 
do Maranhão e dá outras providências;

i) Lei Estadual nº 10.595, de 24 de maio de 2017, que institui o 
Programa Maranhão Verde.

II - consiste em um dos instrumentos de alcance dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) em âmbito estadual, convergindo 
para a realização dos compromissos globais estabelecidos no Acordo 
de Paris, decorrente da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC) e internalizado no ordenamento jurídi-
co nacional por meio do Decreto Legislativo Federal nº 140, de 2016, e 
para o cumprimento das Contribuições Nacionalmente Determinadas.

III - deverá primar pelo respeito das salvaguardas socioambien-
tais, visando assegurar a manutenção da biodiversidade, a conservação 
das florestas naturais e da vegetação nativa, a melhoria da qualidade de 
vida e os direitos dos Povos Indígenas e demais Povos e Comunidades 
Tradicionais, bem como pelo cumprimento das orientações contidas nas 
Salvaguardas de Cancun.

Art. 4º Constituem objetivos do Sistema Jurisdicional de REDD+ 
e PSA do Estado do Maranhão, sem prejuízo de outros estabelecidos em 
regulamento:

I - incentivar a manutenção e a provisão de serviços ambientais e 
estoque de carbono florestal e de vegetação nativa no território estadual; 

II - criar instrumentos econômico-financeiros, públicos e priva-
dos, que contribuam para a conservação e manutenção dos serviços 
ambientais, assim como para a redução de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE); 

III - criar sistema jurisdicional composto por programas, subpro-
gramas e projetos voltados para o incentivo à manutenção e provisão de 
serviços ambientais e para a Redução das Emissões de Gases de Efei-
to Estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, da 
conservação dos estoques de carbono florestal, do manejo sustentável 
de florestas e do aumento de estoques de carbono florestal (REDD+);

IV - promover a execução de ações de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas por meio da conservação e melhoria dos serviços 
ambientais; 

V - valorizar e valorar ativos ambientais existentes no territó-
rio do Estado do Maranhão, tais como o carbono retido pela floresta 
e vegetação nativa, a biodiversidade, os serviços hídricos, as belezas 
cênicas, dentre outros, com base em metodologias de estoque e fluxo 
desses ativos;

VI - valorizar e valorar os ativos dos povos e comunidades tradi-
cionais, os povos indígenas e os seus conhecimentos tradicionais quan-
to ao seu papel para a manutenção dos serviços ambientais, bem como 
contribuir para a garantia de seus direitos sociais, territoriais e culturais 

e para o desenvolvimento sustentável;
VII - garantir a compatibilidade e integração dos objetivos, nor-

mas, metodologias e atividades de REDD+ com as iniciativas pertinen-
tes de níveis internacional, nacional, estadual, municipal, assim como 
no âmbito de programas e de projetos; 

VIII - realizar e aprimorar o monitoramento e a transparência de 
informações sobre as emissões de Gases de Efeito Estufa provenientes 
do desmatamento e da degradação florestal, e das ações destinadas a 
reduzi-las;

IX - primar pela aplicação dos princípios e critérios de salvaguar-
das socioambientais e pelo consentimento livre, prévio e informado dos 
Povos e Comunidades Tradicionais e dos Povos Indígenas, envolvidos 
nos planos, programas, subprogramas e projetos decorrentes desta Polí-
tica relativos a esses beneficiários;

X - fomentar a criação de novos negócios, trabalho e renda oriun-
dos dos ativos ambientais, bem como fortalecer cadeias produtivas sus-
tentáveis e de baixas emissões de gases de efeito estufa.

Art. 5º Os planos, programas, subprogramas, projetos, ações e 
serviços relativos ao Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado 
do Maranhão serão concebidos, desenvolvidos e executados de acordo 
com princípios e diretrizes previstos nesta Lei, sem prejuízo de outros 
que vieram serem estabelecidos em regulamento.

§ 1º São princípios do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do 
Estado do Maranhão:

I - do desenvolvimento sustentável;
II - da precaução e da prevenção;
III - da transparência e da informação;
IV - do poluidor-pagador;
V - do usuário-pagador;
VI - do protetor-recebedor;
VII - da equidade;
VIII - da segurança jurídica;
IX - da eficiência.
§ 2º Constituem diretrizes do Sistema Jurisdicional de REDD+ e 

PSA do Estado do Maranhão:
I - complementariedade e compatibilidade das ações de REDD+ 

e PSA com as normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes, 
comunicando-se com as políticas, planos e programas florestais, de 
prevenção e controle do desmatamento e de conservação da biodiver-
sidade, implementadas por outros entes da Federação, bem como os 
instrumentos e acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário 
em matéria ambiental;

II - a existência e funcionamento de estruturas transparentes e 
eficazes de gestão, observada a legislação correlata, de maneira a forta-
lecer o acesso público à informação, especialmente quanto à alocação 
de recursos;

III - a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os 
demais setores da sociedade;

IV - a valorização do trabalho humano, conforme os ditames da 
justiça social;

V - o respeito aos conhecimentos, direitos e modo de vida dos 
povos indígenas, populações tradicionais e agricultores familiares, in-
cluindo a participação dos diferentes segmentos da sociedade brasileira 
nas ações de REDD+ e PSA.

Seção II 
Da Governança e Arranjo Institucional de Implementação 

do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA
Art. 6º A governança e o arranjo institucional de implementação 

do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA a que se refere esta Lei serão 
compostos pelas seguintes instâncias e órgãos:

I - Conselho Deliberativo do REDD+ e PSA;
II - Comitê de Coordenação; 
III - Comitê Consultivo de Povos Indígenas, Agricultura Familiar 

e Populações Tradicionais;
IV - Comitê Técnico e Científico Independente;
V - Órgão Regulatório, de Controle, Monitoramento, Inventário 
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e Registro;

VI - Órgão de Comercialização, Mercados, Fomento e de Gestão 
Financeira;

VII - Órgãos de Execução dos Programas, Subprogramas e Pro-
jetos; e

VIII - Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas. 
Art. 7º O Conselho Deliberativo do REDD+ e PSA terá como 

atribuição precípua o estabelecimento de diretrizes, orientações estra-
tégicas, bem como a deliberação sobre a implementação e o funciona-
mento do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Mara-
nhão.

Art. 8º O Comitê de Coordenação exercerá a coordenação-geral 
do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA com a finalidade de articu-
lar, integrar, avaliar e zelar pela eficiência e a implementação da Política 
e seus respectivos planos, programas e subprogramas.

Art. 9º O Comitê Consultivo de Povos Indígenas e o de Agricul-
tura Familiar e Populações Tradicionais terá por finalidade discutir e 
subsidiar os processos de concepção dos planos, programas, subprogra-
mas e projetos, orientar consultas públicas, debater e atuar na consoli-
dação das salvaguardas, na governança, bem como promover a partici-
pação destes segmentos no âmbito desta Política. 

§ 1º  O Comitê a que se refere o caput será composto por re-
presentantes da Comissão Estadual de Políticas Públicas para Povos 
Indígenas do Maranhão (COEPI-MA) e pelo Conselho Estadual de De-
senvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Maranhão (CEDRUS-
-MA) ou outros que vierem a ser constituídos em substituição.

§ 2º  A coordenação dos trabalhos a ser realizados pelo Comitê 
Consultivo de Povos Indígenas, Agricultura Familiar e Populações Tra-
dicionais será exercida pela Secretaria de Estado dos Direitos Huma-
nos e Participação Popular - SEDIHPOP e pela Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar - SAF, que tomará as providências necessárias ao 
fiel cumprimento dos trabalhos, incluindo as regulamentações necessá-
rias para cada temática de suas competências.

Art. 10.  O Comitê Técnico e Científico Independente, órgão de 
natureza consultiva, terá por finalidade assessorar e subsidiar as instân-
cias e órgãos de governança do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA 
do Estado do Maranhão a respeito dos métodos, parâmetros e critérios 
técnicos e científicos adotados no âmbito deste Sistema.

§ 1º O Comitê a que se refere o caput, vinculado ao Órgão Re-
gulatório, de Controle, Monitoramento, Inventário e Registro, será 
composto por membros nacionais e/ou internacionais de notório saber 
e especialistas nas áreas técnicas, científicas, econômicas e jurídicas 
atinentes aos temas e setores de que trata a presente Lei. 

§ 2º Os membros do Comitê Técnico e Científico Independente 
serão nomeados pelo Governador do Estado. 

Art. 11. O Órgão Regulatório, de Controle, Monitoramento, 
Inventário e Registro terá por finalidade precípua realizar o monitora-
mento da redução de emissões de gases de efeito estufa, regulação do 
registro dos serviços ecossistêmicos e acompanhar o cumprimento das 
metas e objetivos estabelecidos em cada um dos programas, subprogra-
mas e/ou projetos.

Parágrafo único. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais - SEMA exercerá a função de Órgão Regulatório, de 
Controle, Monitoramento, Inventário e Registro.

Art. 12.  O Órgão de Comercialização, Mercados, Fomento e de 
Gestão Financeira tem por finalidade precípua gerir e alienar os ativos e 
créditos resultantes dos serviços e produtos ambientais e de redução de 
emissões por desmatamento e degradação (REDD+) oriundos dos pro-
gramas, subprogramas, planos e projetos relacionados ao DO Sistema 
Jurisdicional de REDD+ E PSA do Estado do Maranhão

§ 1º A Maranhão Parcerias (MAPA) exercerá a função de Órgão 
de Comercialização, Mercados, Fomento e de Gestão Financeira, na 
medida de suas atribuições institucionais, devendo atuar, especialmen-
te, para a criação de arranjos financeiros, econômicos e de investimen-
tos verdes e desenvolvimento de estratégias voltadas à mobilização e 
captação de recursos financeiros e investimentos.

§ 2º Para cumprimento de suas atribuições, a MAPA poderá, 

quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, 
social, econômica ou jurídica, delegar ou conceder a terceiros a reali-
zação de atividades de cunho operacional, podendo ainda se associar 
mediante instituição de parcerias e outras formas associativas, societá-
rias ou contratuais.

§ 3º A delegação, concessão ou associação a que se refere o § 2º 
deste artigo não compreenderá matérias de competência exclusiva da 
MAPA, incluindo-se a edição de atos de caráter normativo e a decisão 
de recursos administrativos.

Art. 13.  Os Órgãos de execução dos programas, subprogramas e 
projetos no âmbito deste Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA atua-
rão conforme pertinência temática, especialmente a aderência do esco-
po de atuação de cada órgão ou entidade com os objetivos dos progra-
mas, subprogramas e projetos, conforme dispuser o ato regulamentar.

Art.  14.  O Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas terá por 
finalidade acompanhar implementação da política instituída por esta 
Lei, sem prejuízo das disposições contidas na Lei Estadual nº 10.161, 
de 26 de novembro de 2014.

Art. 15.  Ato do Poder Executivo regulamentará a estrutura, fun-
cionamento e demais especificações pertinentes aos órgãos e instân-
cias do arranjo institucional e governança do Sistema Jurisdicional de 
REDD+ e PSA do Estado do Maranhão.

Seção III
Dos Programas

Art. 16.  Para a implementação do Sistema Jurisdicional de 
REDD+ e PSA do Estado do Maranhão, ficam criados os seguintes pro-
gramas:

I - Programa Carbono Florestal e de Vegetação Nativa;
II - Programa de Apoio e Valorização dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, dos Povos Indígenas e do Conhecimento Tradicional As-
sociado às Atividades de Redução de Emissões de GEEs;

III - Programa dos Serviços Ambientais das Unidades de Conser-
vação e Valorização da Biodiversidade;

IV - Programa Estadual de Bioeconomia Associada à Conserva-
ção e Uso Sustentável dos Recursos Naturais;

V - Programa de Conservação dos Serviços Hídricos;
VI - Programa de Valorização do Ambiente Costeiro Marítimo;
VI - Programa de Conservação e Uso do Solo;
VII - Programa de Beleza Cênica e Turismo Sustentável;
VIII - Programa de Incentivo e Harmonização de Projetos Pri-

vados; 
IX - Programa de Resiliência Climática e Saúde Pública; 
X - Programa da Agricultura de Baixo Carbono;
XI - Programa de Inclusão Socioprodutiva e geração de renda 

para a Agricultura Familiar, Povos Indígenas e Comunidades Tradicio-
nais;

XII - Programa de Fomento à Pesquisa, Desenvolvimento e Ino-
vação Tecnológica.

§ 1º   Decreto do Poder Executivo definirá e regulamentará as 
finalidades, metodologias e demais especificações pertinentes aos Pro-
gramas do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Mara-
nhão a que se refere o caput deste artigo

§ 2º  O Poder Executivo, mediante ato próprio, poderá instituir 
novos programas, bem como promover a extinção superveniente dos 
Programas a que se referem os incisos do caput deste artigo, ou remo-
delá-los, sem prejuízo da atuação da MAPA em programas desenvol-
vidos por outros entes da federação, observada a legislação correlata, 
contrato ou instrumento congênere subscrito pela estatal.

Seção IV
Dos Instrumentos 

Art. 17.  O Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do 
Maranhão será composto pelos seguintes instrumentos:

I - Instrumentos de Planejamento; 
II - Contabilidade Estadual de REDD+; 
III - Reserva Estadual de REDD+ e PSA do Maranhão; 
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IV - Instrumentos de Medição, Registro e Verificação (MRV);
V- Instrumentos Econômicos (de fomento, incentivo, gestão fi-

nanceira e captação público e privada); 
VI - Gestão de recursos, bens e serviços; 
VII - Instrumentos Econômicos e Não Econômicos de Distribui-

ção e Repartição de Benefícios; 
VIII - Instrumentos Tributários e de Incentivo; 
IX - Instrumentos de Salvaguardas Socioambientais, Gestão de 

Riscos Socioambientais e de Resolução de Conflitos; 
X - Instrumentos de Inventário, Cadastro e Registro; 
XI - Instrumentos de Cooperação Técnico-Científica;
XII - Instrumentos de Cooperação Internacional, Nacional e Sub-

nacional;
XIII Instrumentos Administrativos de Inventário, de Certificação 

e de Comercialização dos Ativos; 
XIV - Inventários Estaduais e Sistema de Informação de Serviços 

Ambientais; 
XV - Instrumentos de Promoção, Divulgação e Educação Am-

biental; 
XVI - outros instrumentos a serem definidos ante as característi-

cas específicas do Estado do Maranhão.
Parágrafo único. Decreto regulamentará os instrumentos do Sis-

tema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão.

Seção V
Arranjo Financeiro e Mecanismos Econômicos de Fomento, 

Incentivo, Captação de Recursos
Art. 18. A MAPA, na qualidade de Órgão de Comercialização, 

Mercados, Fomento e de Gestão Financeira, conduzirá o arranjo finan-
ceiro do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Mara-
nhão, pautando-se na eficiência administrativa, na forma estabelecida 
em ato regulamentar do Poder Executivo, devendo ser adequadamente 
estruturada para cumprir tal desiderato.

§ 1º A MAPA poderá ser remunerada pelo exercício das atribui-
ções conferidas pela presente Lei, especialmente por resultados ou per-
formance, ficando autorizado inclusive o estabelecimento de taxa de 
administração pela referida empresa estatal.

§ 2º  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à MAPA, na 
qualidade de Órgão de Comercialização, Mercados, Fomento e de Ges-
tão Financeira, a título de subvenção econômica, recursos financeiros, 
inclusive os provenientes dos instrumentos econômicos e financeiros 
previstos nesta Lei, por meio de aportes orçamentários, convênios ou 
instrumentos congêneres, nos termos da legislação vigente.

Art. 19.  Constituem mecanismos e instrumentos econômico-fi-
nanceiros para o fomento, incentivo e captação de recursos, nacionais e 
internacionais, de origem pública e/ou privada, com vistas à implemen-
tação do Sistema de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão:

I - recursos orçamentários;
II - fundos de fomento e de investimento;
III - plataformas de comercialização dos créditos certificados 

oriundos dos serviços ambientais;
IV - valores mobiliários verdes, nos termos da Lei Federal nº 

6.385, de 7 de dezembro de 1976, e outros títulos públicos;
V - recursos provenientes de acordos bilaterais ou multilaterais 

nacionais e internacionais de financiamento de ações de mitigação ou 
de ajustes, contratos de gestão e convênios celebrados com órgãos e 
entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou mu-
nicipal; 

VI - parcerias público-privadas e outras formas associativas, so-
cietárias ou contratuais, incluindo a parceria estratégica de que trata o 
art. 28, § 3º, inciso II, da Lei nº Federal nº 13.303, de 30 de junho de 
2016;

VII - doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, 
públicas ou privadas; 

VIII - investimentos privados;
IX - outros que vierem a ser criados por ato do Poder Executivo.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto nesta Lei, os recursos 

auferidos no âmbito do Sistema de REDD+ e PSA do Estado do Mara-
nhão serão alocados conforme critérios definidos pelo Poder Executivo.

Art. 20.  Fica criado o Fundo Estadual de REDD+ e PSA, com a 
finalidade de promover a mitigação das mudanças climáticas, adaptação 
aos seus impactos e a recuperação, manutenção e melhoria dos serviços 
ambientais, bem como a execução de programas vinculados ao Sistema 
Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão.

§ 1º Além dos recursos decorrentes das operações com créditos 
de carbono, pagamento por serviços ambientais e redução da emissão 
de gases de efeito estufa, constituem receitas do Fundo Estadual de 
REDD+ e PSA:

I - dotações orçamentárias próprias do Estado;
II - doações, repasses, subvenções, contribuições ou quaisquer 

outras transferências de pessoas físicas ou jurídicas de direito público 
ou privado, nacionais ou estrangeiras; 

III - rendimentos de qualquer natureza, auferidos da aplicação 
dos recursos do Fundo;

IV - outros recursos que lhe forem destinados. 
§ 2º As receitas do Fundo Estadual de REDD+ e PSA serão 

usadas em ações que tenham por escopo o cumprimento das finalidades 
a que se refere o caput deste artigo.

Seção VI
Gestão e Comercialização de Ativos Ambientais 

Art. 21.  Caberá à MAPA, nos termos desta Lei e das normas 
pertinentes, gerir e alienar, por si ou por agentes executores habilitados 
para tal finalidade, em condições e por tempo determinado, créditos 
regularmente certificados decorrentes de produtos e serviços ambientais 
dos quais seja beneficiário ou titular o Estado do Maranhão.

Parágrafo único.  O processo de gestão e alienação de ativos a 
que se refere o caput adotará mecanismos, instâncias e práticas de go-
vernança, primando-se por soluções tempestivas e inovadoras conver-
gentes com as finalidades, objetivos, princípios e diretrizes do Sistema 
Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão, e pela estabili-
dade e coerência com o ordenamento jurídico.

Art. 22.  Fica o Poder Executivo autorizado a transferir à MAPA, 
na qualidade de Órgão de Comercialização, Mercados, Fomento e de 
Gestão Financeira, os ativos ambientais, créditos e outros ativos decor-
rentes dos serviços ambientais dos quais o Estado do Maranhão seja 
beneficiário ou titular, com a finalidade, dentre outras, de integralização 
de capital e aplicação em projetos e investimentos estratégicos de in-
teresse do Estado, desde que relacionados à Política instituída por esta 
norma, bem como para implementação dos mecanismos e instrumen-
tos econômico-financeiros previstos nesta Lei, observando-se, em todo 
caso, procedimentos especiais previstos em Decreto. 

Art. 23.  Os ativos ambientais dos quais seja beneficiário ou titu-
lar o Estado do Maranhão serão alienados em Bolsas de Valores, Mer-
cadorias e de Futuros e instituições de mercados de balcão organizado, 
autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 
no Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões (MBRE), diretamente 
com interessados nos termos previstos em lei, ou em mercados nacio-
nais ou internacionais, observada a legislação vigente.  

Seção VII
Da Medição, Monitoramento, Relatoria e Verificação - MRV
Art. 24.  O Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do 

Maranhão contará com metodologias, instrumentos e protocolos reco-
nhecidos nacional ou internacionalmente, aprovados pelo Comitê Téc-
nico e Científico Independente, para a mensuração, relato e verificação 
de redução de emissões de carbono por desmatamento e degradação 
florestal, com transparência, credibilidade e rastreabilidade.

Parágrafo único. O Poder Executivo baixará os atos necessários 
à orientação e disciplina das metodologias, instrumentos e protocolos 
para a mensuração, relato e verificação - MRV do Sistema Jurisdicional 
de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão.  

Seção VIII
Do Inventário e Certificação

Art. 25. O Órgão Regulatório, de Controle, Monitoramento, In-
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ventário e Registro, ou terceiro delegatário, implementará sistema de 
coleta, integração, sistematização e disponibilização de dados relativos 
ao Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão, 
especialmente sobre os planos, programas e projetos que o integram, 
conforme disposições regulamentares pertinentes. 

Parágrafo único. A sistematização a que se refere o caput con-
templará a elaboração, aprimoramento e atualização de levantamentos, 
inventários, registros, relatórios e outros estudos, físico ou eletrônicos, 
sobre o Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Mara-
nhão, com o objetivo precípuo de conferir segurança e transparência a 
este e servir de insumo à tomada de decisão nas ações governamentais.

Art. 26. O Poder Executivo encarregar-se-á pela regulamentação 
do processo de Certificação de bens e serviços ambientais previstos nes-
ta Lei ou dela decorrentes, observadas as normas técnicas pertinentes, 
podendo ainda o regulamento dispor sobre a delegação desta atribuição 
a terceiros, inclusive entidades privadas.

Seção IX
Da Elegibilidade e Condições de Aplicação

Art. 27. Serão elegíveis para políticas, programas, projetos e 
ações no âmbito do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado 
do Maranhão, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, 
que atendam às especificações e exigências definidas nesta Lei e em seu 
regulamento. 

§ 1º Nos processos de elegibilidade a que se refere o caput, po-
derá ser estabelecida margem de preferência para povos e comunidades 
tradicionais, especialmente indígenas e quilombolas, bem como para 
agricultores familiares ou assentados da reforma agrária.

§ 2º O desenvolvimento de programas e projetos de REDD+ em 
propriedades privadas está condicionado à comprovação da regulari-
dade fundiária do imóvel, ressaltando-se que a transmissão inter vivos 
ou causa mortis do imóvel não elimina nem altera o vínculo com o 
Programa ou Projeto de REDD+, cabendo ao novo adquirente a respon-
sabilidade pela condução do projeto cadastrado.

§ 3º Sem prejuízo do disposto em ato regulamentar, a efetiva par-
ticipação em programas, projetos e ações no âmbito do Sistema Juris-
dicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão está condicionada 
à formalização do competente instrumento legal, que poderá ter forma 
de Termo de Adesão.

Seção X
Repartição de Benefícios

Art. 28. Os benefícios resultantes da implantação e desenvolvi-
mento do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Ma-
ranhão serão repartidos, de forma justa e equitativa, observando-se a 
aplicação em programas estratégicos para o Estado do Maranhão.

§ 1º A repartição entre o pagador, beneficiário ou usuário de ser-
viços ambientais e o provedor desses serviços será negociada entre as 
partes, atendendo a parâmetros de clareza, lealdade e transparência nas 
cláusulas pactuadas, que deverão indicar condições, obrigações, tipos e 
duração dos benefícios de curto, médio e longo prazo.

§ 2º O Poder Executivo baixará os atos necessários à orientação 
e disciplina da repartição de benefícios resultantes da implantação e 
desenvolvimento do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado 
do Maranhão, definindo critérios e metodologias. 

Seção XI
Acompanhamento, Avaliação da Política e Metas Estratégi-

cas
Art. 29. No âmbito da Política de REDD+ e PSA do Estado do 

Maranhão deverá ser implementado sistema destinado ao acompanha-
mento e avaliação de resultados e impactos, contemplando a análise ex 
ante e ex post, conforme estabelecido em regulamento, com os seguin-
tes objetivos precípuos:

I - construir uma cultura avaliativa, aperfeiçoando o acompanha-
mento e o controle de resultados da gestão pública, oferecendo à socie-
dade, de forma transparente, informações sobre o Sistema Jurisdicional 
de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão;

II - produzir informações e indicadores, inclusive mediante incre-
mento de séries históricas, de forma a subsidiar os processos decisórios 
e fortalecer arranjos institucionais;

III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implemen-
tação e os resultados do Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do 
Estado do Maranhão.

Parágrafo único. O acompanhamento e avaliação de resultados 
e impactos a que se refere o caput será feito em consonância com ar-
ranjo institucional previsto nesta Lei, respeitando-se as atribuições dos 
órgãos e instâncias de governança, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-los e subsidiá-los.

Art. 30. Na consecução do Sistema Jurisdicional de REDD+ e 
PSA do Estado do Maranhão considerar-se-á como metas prioritárias: 

I - neutralização de pelo menos 50% das emissões de gases de 
efeito estufa dos setores da economia;

II - geração de negócios e empreendimentos com base em ativos 
ambientais, bem como captação de recursos com base em tais ativos;

III - redução substancial, até alcançar a erradicação, do desma-
tamento ilegal e das queimadas, especialmente por meio de ações de 
prevenção e de monitoramento;

IV - valorização e valoração do carbono florestal de titularidade 
do Estado do Maranhão como ativo ambiental na contabilidade pública;

V - simplificação administrativa e a modernização da gestão pú-
blica no âmbitos dos processos e procedimentos administrativos afetos 
ao Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA do Estado do Maranhão;

VI - conclusão do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) es-
tadual até 2023;

VII - consolidação, em sua integralidade, das Unidades de Con-
servação Estaduais;

VIII - recuperação de 1.000.000 (um milhão) de hectares de áreas 
degradadas;

IX- consolidação dos Programas de Recuperação de Bacias Hi-
drográficas até 2030;

X - ampliação das fontes de energia limpa e renovável na matriz 
energética estadual;

XI - expansão do Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC) 
no Estado do Maranhão;

XII - redução da pobreza, promoção da inclusão social e melhoria 
das condições de vida das pessoas, especialmente dos produtores da 
agricultura familiar e dos povos indígenas e comunidades tradicionais;

XIII - ampliação e consolidação das cadeias produtivas do Pro-
grama Mais Produção, a que se refere a Lei Estadual nº 10.757, de 19 
de dezembro de 2017;

XIV - geração de emprego e renda a partir do Turismo Susten-
tável.

Parágrafo único. Além das estabelecidas nos incisos I a XIV do 
caput deste artigo, o Poder Executivo poderá adotar outras metas e indi-
cadores que assegurem a implementação efetiva do Sistema Jurisdicio-
nal de REDD+ e PSA até 2030, sem prejuízo daqueles específicos para 
cada programa estruturante e projetos especiais.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31.  Aplicam-se a todos os programas, subprogramas e pro-
jetos previstos nesta Lei, ou dela decorrentes, os instrumentos de ges-
tão, controle e registro, de execução, de planejamento, econômicos e fi-
nanceiros, os instrumentos tributários e de incentivos e os de repartição 
de benefícios, salvo disposição legal em contrário.

Art. 32. O regulamento desta Lei estabelecerá os preços públicos 
a serem cobrados para os atos referentes às diferentes etapas dos pro-
jetos e ações de REDD+ e PSA, incluindo as reduções certificadas de 
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), dentre outros necessários à 
implementação do Sistema Jurisdicional do Estado do Maranhão. 

Art. 33. Para a consecução dos objetivos desta Lei, o Estado do 
Maranhão, por intermédio da MAPA, poderá celebrar acordos, ajustes 
ou instrumentos congêneres com órgãos ou entidades da Administração 
Pública, direta ou indireta, em nível federal, estadual, distrital ou muni-
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cipal, bem como com pessoas jurídicas de direito privado, incluindo or-
ganismos internacionais, especialmente com vistas à interoperabilidade 
entre Sistemas e Jurisdições.

Parágrafo único. A interoperabilidade entre sistemas e jurisdições 
a que se refere o caput deverá evitar a dupla contabilidade de reduções e 
créditos dos serviços ambientais gerados pelos diferentes entes.

Art. 34. Os órgãos e entidades administrativas responsáveis pela 
implementação e consecução do Sistema Jurisdicional de REDD+ e 
PSA do Estado do Maranhão deverão adequar suas normas e estruturas 
internas para atender os preceitos desta Lei.

Art. 35. O inciso III do art. 3º da Lei Estadual nº 11.000, de 02 
de abril de 2019, passa a vigorar acrescido da alínea “f”, que terá a 
seguinte redação:

“Art. 3º (...) 
(...)
II - (...)
(...)
f) políticas e ações envolvendo Redução das Emissões de Ga-

ses de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação 
Florestal, da Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, do Ma-
nejo Sustentável de Florestas e do Aumento de Estoques de Carbono 
Florestal (REDD+), da Gestão de Ativos Ambientais e de Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA), especialmente funcionando como me-
canismo econômico-financeiro, conforme dispuser a lei, contrato ou 
instrumento congênere.” 

Art. 36. O Poder Executivo expedirá os atos necessários a orien-
tar e garantir o fiel cumprimento desta Lei.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 299 / 2021

INCLUI NO CALENDÁRIO CÍ-
VICO DO ESTADO DO MARANHÃO 
O MÊS ESTADUAL DE COMBATE 
AO CÂNCER DE BOCA.

Art. 1 - Fica instituído o mês estadual de combate ao câncer 
de boca, a ser comemorado no mês de maio de cada ano.

Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 31 de maio de 2021. - DR.Y-
GLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O câncer oral ou de boca envolve a região dos lábios e a cavidade 

interior da boca, podendo afetar gengivas, bochechas, céu da boca, lín-
gua (principalmente as bordas) e assoalho (região embaixo da língua). 
Feridas, nódulos, lesões ou manchas na boca, que incomodam há mais 
de 15 dias e não cicatrizam devem ser investigados.

A propositura em tela cria o mês estadual de combate ao câncer 
de boca, a ser instituído no mês de maio de cada ano. A escolha do re-
ferido mês se deve ao fato de ser comemorado no dia 31 de maio o Dia 
de Combate ao Tabagismo, haja vista que o fumo, aliado ao álcool, é 
um dos principais causadores de câncer bucal. Certamente, a instituição 
de um mês voltado para o desenvolvimento de medidas profiláticas e 
combativas trará benefícios aos maranhenses haja vista que o diagnósti-
co precoce de tumores de boca implica em um melhor prognóstico para 
os pacientes. 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada 
ano do triênio 2020/2022 sejam diagnosticados no Brasil 15.190 novos 
casos de câncer de boca e orofaringe (11.180 em homens e 4.010 em 
mulheres). Esses valores correspondem a um risco estimado de 10,69 

casos novos a cada 100 mil homens, ocupando a quinta posição; e, de 
3,71 para cada 100 mil mulheres, sendo o 13º mais frequente entre to-
dos os tipos de cânceres. Quanto á sua incidência, estima-se que esses 
cânceres são duas vezes mais comuns em homens do que em mulheres 
e são quase igualmente frequentes em negros e em brancos.

Nos últimos anos, a taxa global de novos casos do câncer de boca 
e orofaringe vem diminuindo. No entanto, tem ocorrido um aumento 
contínuo no número de casos relacionados à infecção pelo vírus do pa-
piloma humano (HPV), tanto em homens como em mulheres.

A idade média da maioria das pessoas diagnosticadas com câncer 
de boca e orofaringe é de 62 anos, mas pode ocorrer em pessoas jovens. 
Eles são raros em crianças, mas aproximadamente ¼ dos casos ocorrem 
em pessoas com menos de 55 anos. É importante mencionar que alguns 
pacientes tratados e curados do câncer de boca e orofaringe desenvol-
verão outro câncer mais tarde no pulmão, boca, garganta ou outras áreas 
próximas. Por esta razão, os pacientes com câncer de boca e orofaringe 
devem fazer exames de acompanhamento pelo resto de suas vidas. Eles 
também precisam evitar o consumo de tabaco e álcool, fatores que au-
mentam o risco de um segundo câncer.

Muitas pessoas acham que o câncer de boca não mata ou pelo 
menos que seja menos letal que os outros. Contudo há um equívoco 
nessa informação tendo em vista que ele é como os outros e também 
requer atenção com a incidência de alguns agravantes. Tendo em vista 
que a região da cabeça é extremamente vascularizada, há o risco de iní-
cio de metástase para órgãos como o pulmão. No Estado do Maranhão, 
temos grande exposição solar de trabalhadores de campo e pescadores, 
isso incide no aumento dessa doença na população. Contudo, como já 
dito, o prognóstico em caso de descoberta da doença no início é positivo 
e, portanto as medidas profilática e de combate são tão necessárias.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação da 
presente propositura pelos nobres pares desta Casa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 31 de maio de 2021. - DR.Y-
GLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020 /2021

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Advogado Gustavo Henrique 
Brito de Carvalho, natural da cidade de 
Salvador, Estado Bahia. 

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao ad-
vogado, Gustavo Henrique Brito de Carvalho, natural da cidade de 
Salvador, Estado da Bahia.  

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PA-
LÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 31 de maio de 2021. - DR. 
YGLÉSIO - Deputado Estadual 

JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno em seu art. 138, V, alínea “h”, estabelece 

normas para a concessão do título de Cidadão Maranhense a pessoas 
que tenham prestado relevantes serviços à população maranhense.

Dessa forma, apresentamos o nome do Ilustre advogado, Gus-
tavo Henrique Brito de Carvalho, que há mais de 20 (vinte) anos 
presta serviços relevantes aos maranhenses, além de possuir uma larga 
e extensa formação acadêmica. 

Vejamos:
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
1a. 2007 - Bacharel em Direito
1b. 2009 a 2015 - Pós-graduado em Direito Público, 

Privado, Empresarial,  Eleitoral Internacional e Processo 
Civil,  em MBA pela FGV-RJ

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
2a. 2016 a 2018 – Conselheiro Estadual na Ordem 
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dos Advogados do Brasil – Seccional Maranhão – OAB/
MA.

2b. 2016 a 2018 – Professor da escola Superior da 
Advocacia - ESA;

2c.  2016 a 2018  – Presidente Estadual da Comissão de 
Defesa das Prerrogativas e Assistência ao Advogados OAB/
MA;

2d .  2019 a 2020  – Membro e Presidente da Comissão 
de Defesa das Prerrogativas da Associação Nacional dos 
Criminalistas - ANACRIM;

2e. 2020 a 2021 –  Procurador Geral e Jurídico da As-
sociação Maranhense dos Advogados - AMAd.

2f. 2008 até hoje ,  Professor em Especialização, ad-
vogado associado no escritório de advocacia – GUSTAVO 
CARVALHO ADVOGADOS.

3. CONDECORAÇÕES
3a. Agraciado com a Medalha Alumini Estácio 2017 que visa ho-

menagear os egressos com atuação relevantes em iniciativas sociais, 
educacionais, culturais, ações empreendedoras, aqueles que vivencia-
ram história de crescimento pessoal e profissional, superação, atos de 
bravura, realizaram relevante trabalho voluntário, atuaram em momen-
tos de calamidade pública e outras ações em benefício da sociedade e 
que servem de inspiração e motivação para toda comunidade Estácio.

Ante o exposto, solicito aos nobres pares a aprovação desta ma-
téria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PA-
LÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 31 de maio de 2021. - DR. 
YGLÉSIO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 233 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
do a Mesa, seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE SE-
GURANÇA PÚBLICA, JEFFERSON PORTELA, E AO COMAN-
DANTE DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, CEL QOPM 
PEDRO RIBEIRO,  solicitando que encaminhem INFORMAÇÕES 
SOBRE AS VIATURAS (PLACA DO VEÍCULO, CHASSI, ANO E 
MODELO) E RESPECTIVO BATALHÃO DE POLÍCIA A QUE 
ESTÃO CEDIDAS.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de junho de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 234 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art. 163), requeiro a Vossa Excelência que depois de ouvido o Plená-
rio, sejam enviados votos de aplausos e agradecimentos ao Ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, pelo envio de aproximadamente 300 mil no-
vas doses de vacinas contra a Covid-19 para a Grande Ilha de São Luís. 

Estamos vivenciando um momento muito grave da pandemia 
no Brasil, com um agravamento já materializado daquilo que consi-
deramos uma segunda onda. Isso não nos surpreende, uma vez que as 
medidas de controle sanitário não foram respeitadas devidamente por 
um longo tempo. Ademais, com o surgimento do primeiro diagnósti-
co da Covid-19 pela cepa indiana (com maior teor de agressividade e 
transmissibilidade) em solo maranhense, deixa ainda mais notório que 
a única solução possível para controlar a pandemia é a VACINAÇÃO.

Este novo lote de doses representa 5% a mais do que estava pre-
visto inicialmente pelo Plano Nacional de Imunização, permitindo que 
São Luís, ainda no mês de maio, cadastrasse pessoas acima de 40 anos 
para receberem o imunizante. Tais resultados positivos são frutos do 
empenho e cooperação entre os entes Federal, Estadual e Municipal na 

luta contra o Coronavírus.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN”, em 31 de maio de 2021. - ADRIANO – De-
putado Estadual – PV

REQUERIMENTO N° 235 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento 
Sra. Maria Vitória da Silva Cirino, externando o mais profundo sen-
timento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 29 de abril do 
corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 31 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1567 / 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, bem como ao Dr. Daniel Carvalho 
– Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, solicitan-
do o aumento do número de bilhetes de passagens de Ferry Boats na 
Rodoviária de Pinheiro – MA.

No sentido de sugerir o aumento do número de bilhetes de pas-
sagens de Ferry Boats na Rodoviária de Pinheiro. O transporte de fer-
ryboat é uma importante via de integração da ilha de São Luís com a 
Baixada Maranhense e região Norte do Brasil.Com a flexibilização de 
medidas de liberação de determinados eventos, nesse contexto, solicita-
mos que sejam verificadas a adoção dessas medidas, entretanto, seguin-
do todos os protocolos de saúde referente ao combate a COVID-19 e 
suas variantes. Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palá-
cio “Manoel Beckman”, em São Luís, 1 de Junho 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 1568 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Prefeito de São Luís, EDUARDO BRAIDE, e ao Secretário municipal 
Saúde, JOEL NUNES, solicitando providências de urgência no sentido 
de REALIZAR TESTAGEM DE ANTIGENOS PARA COVID-19, 
EM IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, QUE TOMARAM A CORO-
NAVAC.

Destaca-se que diante de uma terceira onda da infecção pelo ví-
rus da COVID-19, e sendo a CORONAVAC, a vacina mais utilizada 
no Brasil contra a COVID-19 e segundo estudos estudo preliminar da 
Fiocruz em adultos onde apontou a efetividade média de 42% da Coro-
naVac contra a Covid-19.

Nesse sentido, o risco eminente de uma terceira onda de conta-
minação, combinado ao aumento da letalidade do vírus devido a novas 
cepas, pode atingir em cheio essa faixa etária e causar enormes perdas 
devido a esta falha na efetividade da vacinação. 

A testagem de antígenos para COVID-19 em idoso acima de 60 
anos que tomaram a CORONAVAC é essencial para termos certeza que 
estejam imunizados e retomem sua vida normal sem estarem, isto seria 
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um ato de extrema irresponsabilidade com estas pessoas que até hoje 
estão se prevenindo e sobrevivendo a esta pandemia.

Por isso nos antecipamos e solicitamos essas medidas, que espe-
ramos serem atendidas o mais rápido possível.

Diante de tais considerações, justifica-se a presente proposição. 
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de maio de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1569 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora 
Secretária de Estado da Mulher, Nayra Monteiro, solicitando que dis-
ponibilize o “Carreta da mulher” para a cidade de Itapecuru Mirim bem 
como os serviços por ela disponibilizados.

O atendimento da solicitação irá atender a população do municí-
pio, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 01 DE JUNHO DE 2021. - wendell la-
ges - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1570 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senho-
ra Secretária de Estado da Mulher, Nayra Monteiro, solicitando que 
disponibilize o “Ônibus Lilás” para a cidade de Itapecuru Mirim bem 
como os serviços por ela disponibilizados.

O atendimento da solicitação irá atender a população do municí-
pio, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 01 DE JUNHO DE 2021. - wendell la-
ges - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1571 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Estado, FLÁVIO DINO, e ao Secretário de Saúde, 
CARLOS LULA, solicitando providências de urgência no sentido de 
REALIZAR TESTAGEM DE ANTIGENOS PARA COVID-19, 
EM IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, QUE TOMARAM A CORO-
NAVAC.

Destaca-se que diante de uma terceira onda da infecção pelo ví-
rus da COVID-19, e sendo a CORONAVAC, a vacina mais utilizada 
no Brasil contra a COVID-19 e segundo estudos estudo preliminar da 
Fiocruz em adultos onde apontou a efetividade média de 42% da Coro-
naVac contra a Covid-19.

Nesse sentido, o risco eminente de uma terceira onda de conta-
minação, combinado ao aumento da letalidade do vírus devido a novas 
cepas, pode atingir em cheio essa faixa etária e causar enormes perdas 
devido a esta falha na efetividade da vacinação. 

A testagem de antígenos para COVID-19 em idoso acima de 60 
anos que tomaram a CORONAVAC é essencial para termos certeza que 
estejam imunizados e retomem sua vida normal sem estarem, isto seria 
um ato de extrema irresponsabilidade com estas pessoas que até hoje 
estão se prevenindo e sobrevivendo a esta pandemia.

Por isso nos antecipamos e solicitamos essas medidas, que espe-
ramos serem atendidas o mais rápido possível.

Diante de tais considerações, justifica-se a presente proposição.  
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de maio de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1572/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor 
Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, o Senhor David Col Debella, solicitando a inclusão no 
cronograma de serviços de recuperação e pavimentação asfáltica da 
Rua Deputado Raimundo Leal, no bairro Jardim Eldorado.

Os problemas estruturais no referido local já são antigos e com 
a chegada do período chuvoso, a situação se agravou. Desse modo, di-
versos problemas surgiram como dificuldades de trafegabilidade e pre-
juízos financeiros com conserto de veículos, especialmente no trecho 
próximo ao Condomínio Del Fiori. Desta feita, fazem-se necessárias 
intervenções urgentes no local e, portanto, justifica-se a presente indi-
cação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 01 de junho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - 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 – 
Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Inscrita a Deputada Socorro 
Waquim, por cinco minutos, sem apartes. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, so-
ciedade, bom dia a todos! Estamos esta semana de certa forma come-
morando a Semana do Meio Ambiente, onde a preocupação se volta 
exatamente para as questões ambientais porque elas são extremamente 
importantes para a convivência salutar na sociedade e para a sobrevi-
vência humana. Os grandes congressos, os grandes debates têm sido 
feitos pelo meio ambiente já revelam toda essa preocupação, que a 
humanidade, que os estudiosos, os cientistas têm em preservação do 
meio ambiente. Hoje, Senhor Deputado, eu trago uma fala para de certa 
forma relacionar toda essa epidemia, toda essa pandemia do coronaví-
rus, ao trabalho e ao desempenho das mulheres na sociedade, porque 
decorrido quase um ano, mais de ano que foi decretada a pandemia pela 
Organização Mundial de Saúde, nós vamos ver que os impactos recaem 
de forma diferente sobre as pessoas e as condições sociais em que elas 
vivem. E aqui o convite é para chamarmos a atenção, principalmente à 
condição das mulheres: como vivem essas mulheres nas regiões mais 
inóspitas, nas regiões mais difíceis? Como elas estão conseguindo tra-
balhar e sobreviver no isolamento social exigido pela pandemia com as 
suas realidades locais? Porque são as mulheres que carregam para si, e 
sobre si a busca para o bem-estar social, são elas a maioria das vezes 
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que procuram estar dando sustentabilidade, não só à sua família, como 
às comunidades onde habitam, porque trabalham diuturnamente, para 
que os cuidados seja com a família, seja com a saúde, seja com idoso, 
seja com adoecidos, sejam as atividades laborais sem fim que elas exer-
cem possam sair com sucesso. Então, elas exercem muitas vezes esse 
trabalho não remunerado, exercem com proficiência, assistem à infân-
cia, assistem toda a educação escolar em casa, nesse período de pande-
mia, e a maioria dessas famílias, na verdade são chefiadas por mulheres, 
particularmente, muito vulneráveis. Então, nós estamos hoje preocupa-
dos nessa relação das mulheres, nessa condição delas ao meio ambiente 
diante dessa pandemia, considerando que essa covid-19, na contempo-
raneidade atinge velocidades sem procedentes: primeira onda, segunda 
onda, e agora já se fala numa terceira onda e isso se tem discutido sobre 
isso inúmeras medidas e condições necessárias para poder não disse-
minar essa doença. E se tem discutido também o suporte necessário do 
sistema de saúde e que tem discutido medidas macroeconômicas para 
que a sociedade possa sobrevir. Então, tudo tem se discutido, mas eu 
não tenho visto, e por isso que eu trago esse assunto hoje aqui, pouco 
se tem discutido ou talvez quase não se tem discutido a relação das 
questões ambientais, especialmente em relação à degradação ambiental 
e a pandemia, que é um fato importante. Importante por quê? Porque, 
historicamente, a gente sabe que essas epidemias elas têm vindo da de-
gradação de meio ambiente, as doenças anódicas como Ebola, como a 
gripe aviária, o vírus da gripe, H1N1, a síndrome respiratória MERS, 
enfim o vírus da Zika, todos eles têm provocado milhares de mortes e 
perdas e tudo isso é relacionado necessariamente ao desequilíbrio am-
biental. Então qual é o papel da mulher nessa relação? Como a mulher 
pode ser mais bem utilizada, possa ter um olhar de sensibilidade maior 
para que ela como a organizadora das comunidades, a organizadora da 
família, aquela que sempre está mais linha de frente possa ajudar que 
essa epidemia possa ser debelada mais rapidamente. Embora saibamos 
que a vacina é o único caminho certo, mas as mulheres precisam ter um 
olhar mais sensível. E ai nós estamos preocupados por quê? Porque para 
enfrentar todas essas questões é preciso enfrentar também em termos 
de desafios em relação a uma política ambiental, para que essa política 
seja voltada principalmente para conviver com as pandemias, porque 
isso parece que, ao longo do tempo, será uma tendência. Tão cedo 
não vamos nos livrar dessa atual epidemia. E tantas outras que vão e 
voltam. Vêm as vacinas; elas recuam, mas novas pandemias acontecem. 
Então, diante disso, nós estamos preocupadas em dar um destaque a 
essas mulheres, ao trabalho delas, ao papel delas na sociedade. E eu 
compartilho aqui que um dos interesses globais principal da pauta 
da ONU para as mulheres e outras organizações traz que, durante a 
crise sanitária, qualquer crise sanitária, as pessoas precisam ter acesso 
confiável a alimentos. E as mulheres estão super bem representadas no 
trabalho, mas são mal remuneradas, principalmente na produção de ali-
mentos, na agricultura, no supermercado. E eu me pergunto o que esta-
mos fazendo para proteger a situação delas, incluindo as condições de 
trabalho, salários e acesso à terra? Essa é a grande questão que eu tenho, 
ultimamente, me debruçado, Senhor Presidente, no papel das mulheres. 
Principalmente porque nós estamos vendo que o futuro que se descor-
tina interfere para que tenhamos empoderamento político, social, ou 
socioambiental no locus onde nós vivemos, historicamente as mulheres 
tem tomado o segundo plano, Estão sempre em segundo plano . Então 
eu faço aqui essa fala, trabalhando a importância da mulher na questão 
da pandemia, o seu papel, como ela pode estar em frente às questões 
ambientais e com isso elas poderem necessariamente contribuir para 
uma sociedade melhor. Fecho praticamente a minha fala dizendo que 
as mulheres são responsáveis talvez pelo nascimento da agricultura no 
mundo inteiro. Isso é histórico e isso é bíblico. Portanto mostra que elas 
sempre se preocuparam com o meio ambiente e a preservação da vida. 
E nesse diapasão, encerrando minha fala a respeito do papel da mulher 
e a pandemia no mundo, coloco essa perspectiva de um olhar para essa 
condição com nível social da mulher no momento hoje. Fecho, Senhor 
Presidente, fazendo apenas uma referência um pouco diferente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Conclua, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Termino 
nesse instante. Fecho dizendo que eu lamento registrar nesta Casa o 
que aconteceu em Timon com relação à merenda escolar, distribuída 
na rede escolar, com os recursos do PNAE. Os alunos receberam um 
kit alimentação que não custa quinze reais. Há um descontentamento 
na sociedade e isso demonstra, de certa forma, um descompromisso 
da atual gestão com a educação no município de Timon. Portanto, fei-
to esse registro, eu quero aqui agradecer a participação dessa manhã, 
dizer que o meio ambiente é importante. Precisamos ter esse conceito 
na mente, tratar o meio ambiente como a nossa vida, porque é do meio 
ambiente que vem a garantia da sobrevivência de todas as comunidades 
da vida humana. Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes e, 
logo em seguida, chamaremos o Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores deputados, de-
putadas, todo o povo do Maranhão que acompanha esta sessão. Nes-
ta oportunidade, eu venho destacar uma matéria relevante que está na 
ordem do dia de hoje, que foi aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça há pouco tempo, ainda nesta manhã. E quero aqui dizer da 
importância dessa matéria e explicar a todos os companheiros e com-
panheiras que irão apreciar uma matéria que está sendo acompanhada 
por muitas pessoas com uma expectativa muito grande, não só da nos-
sa região, mas de todo o Maranhão. E aqui fazer um destaque muito 
especial de uma pessoa que a gente gostaria que estive votando hoje, 
Presidente, mas que está doente, está internada, não está podendo vo-
tar, porque eu tenho certeza que teríamos todo o apoio dela, que uma 
das suas marcas principais. É a Deputada Helena Duailibe, que é uma 
católica, uma pessoa da linha de frente da Igreja e que eu tenho certeza 
que ela estaria reforçando essa defesa no dia de hoje. E a gente roga a 
Deus para que ela possa ter em breve a saúde plenamente restaurada. 
Aprovamos há pouco na CCJ, e eu agradeço a Presidência do Deputado 
Wendell. O Deputado Adelmo não pode participar. Ele foi o relator e eu 
agradeço a todos os deputados que votaram e aprovaram essa matéria. 
E agora, na ordem do dia, tem um requerimento de urgência. E eu peço, 
de antemão, a compreensão de todos os pares para que a gente possa 
apreciar ainda no dia de hoje, tão logo seja deliberado o Requerimento, 
caso aprovado, e eu torço para que seja, para que a gente possa delibe-
rar ainda nesta sessão, que é a última oportunidade que temos antes da 
data do Corpus Christi, para que a gente possa votar hoje esta matéria. 
Trata de garantirmos em lei o que já é reconhecido tradicionalmente há 
muitos e muitos anos. Corpus Christi, que será celebrado nesta quinta-
-feira, muita gente pensa que já é um feriado nacional, e não é. É ponto 
facultativo, mas praticamente todos já o respeitam como feriado, de 
modo que não é uma ingerência sobre as decisões econômicas e patro-
nais. É algo que já é reconhecido tradicionalmente. E acaba que, por ser 
ponto facultativo, fica sendo discricionário do Executivo Municipal ou 
Estadual definir se será feriado ou não. E esta data é muito emblemática 
para o povo católico. Recebi uma reivindicação do Bispo Dom Vilsom 
Basso, que é o Bispo da Diocese de Imperatriz. E falando não só por 
ele, mas por todos os bispos de todas as dioceses e representando todo 
o clero, representando todo o povo católico, dizendo da importância de 
quão será significativo para o povo católico esta Casa de leis reconhe-
cer e, em seguida, se tornar lei, a partir da sanção governamental ou da 
promulgação da mesma por esta Casa, para que a gente possa garantir 
em lei o que já é um reconhecimento popular, mas a gente ter o reconhe-
cimento desta Casa, ao povo católico, em uma data que muito simbólica 
para este povo. Aí quero para, além das religiões de cada um, dizer que 
esta Casa sempre vota com equilíbrio, com justiça, reconhecendo os an-
seios da sociedade, este é um anseio do povo católico. Eu peço portanto, 
atenção de todos nesta Sessão em que será deliberado o requerimento 
de urgência, de minha autoria, e uma vez aprovado, eu peço que na hora 
da Ordem do Dia, Presidente, V.Exa. possa conduzir e todos os pares 
possam aprovar para que votemos ainda hoje. E peço o apoio de todos 
vocês. O povo católico acompanha esta sessão, o povo católico espera 
esta aprovação, para que a gente possa ter aprovado em lei o que já é um 
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direito, o que já uma tradição, que já é um reconhecimento popular, mas 
que a gente possa garantir para que seja respeitado como feriado esta-
dual esse dia que tem um simbolismo muito especial do Corpo de Cristo 
que aufere a data do Corpus Christi. Portanto, eu agradeço atenção de 
todos e logo mais a gente vai estar discutindo na Ordem do Dia, pedindo 
o apoio uma vez mais de todos vocês. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Marco Aurélio, o projeto de autoria de Vossa Excelência, 
aliás, um projeto muito pertinente, ele já está na Ordem do Dia de hoje 
tendo em vista que já tem, como Vossa Excelência mesma antecipou, 
parecer das Comissões Técnicas, e acho que é muito justo que faça-
mos... que aprovemos a Lei, hoje, o Projeto de Lei, não só em razão 
do significado do feriado de Corpus Christi, mas também para resolver 
essa situação de dúvida para, por exemplo, as entidades empresariais, 
não há a obrigatoriedade do feriado, em razão da falta do instrumento 
legal, na prática do decorrer dos anos já e feriado, o Dia de Corpus 
Christi. Então, nós não estaríamos criando na prática um novo feria-
do, apenas regulamentando, digamos assim, oficializando, o feriado de 
Corpus Christi que faz parte do calendário oficial da Igreja Católica 
e já há tradição do povo brasileiro. Deputado Dr. Yglésio, por cinco 
minutos, sem apartes 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia, Senhor Presidente, bom dia colegas deputados, bom 
dia, telespectadores que nos assistem aqui na TV Assembleia, é uma 
satisfação. Vim falar um pouco sobre o que nós temos defendido nos 
últimos dias, que foi a adoção de um critério ... há dias a gente tem 
observado uma proliferação cada vez maior de categorias profissionais 
estão sendo priorizadas, claro, que há um espaço para isso, mas eu vejo 
que há necessidade agora, mais do que nunca, tendo em vista que a 
gente já chegou na faixa etária de 49 anos, a maioria das cidades aqui no 
Maranhão, de nós fortalecermos, direcionarmos a política pública para 
as pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, que são pessoas que 
estão inscritas nos programas sociais do governo. Por que eu digo isso? 
Eu digo isso porque são essas pessoas que em geral moram aí seis, sete, 
oito pessoas dentro de uma casa de trinta metros quadrados com condi-
ções insalubres, são essas pessoas que em geral não tem acesso à água, 
são essas pessoas que não têm dinheiro, por exemplo, para comprar 
máscaras suficientes e para conseguir inclusive lavar essas máscaras 
para ter higiene adequada e ter um acesso, uma aderência às medidas 
higiênico-sanitárias. Então, são as pessoas que passam por tudo tipo de 
privação, privação, por exemplo, no sistema de saúde, uma pessoa como 
essa em geral ela não tem nenhum tipo de contato dentro do SUS para 
antecipar uma consulta, muitas vezes para conseguir um laudo, a maio-
ria das coberturas da estratégia de saúde da família do Maranhão ainda 
é abaixo de 40%, a própria capital São Luís tem uma baixíssima cober-
tura ainda, nos últimos anos, não conseguiu ser revestido de uma ma-
neira adequada. Então, as pessoas, os mais pobres de fato, eles têm mais 
necessidades. Tem estudos da USP que mostram que, por exemplo, uma 
pessoa que foi até o ensino fundamental ela tem chance três vezes maior 
de morrer do que uma pessoa que concluiu uma universidade, se isso 
aí não é uma evidente desigualdade, uma discrepância e uma violência 
social, eu não sei mais o que pode ser. Eu tenho sido atacado inclusive 
por pessoas de segmentos sindicais, de maneira completamente desne-
cessária, diga-se de passagem, porque o que eu disse foi que a gente 
deve pensar um pouco em dar uma freada e não parar totalmente com 
a vacinação de segmentos, mas pensar em vacinar os mais pobres, pen-
sar em vacinar os mais vulneráveis, pensar em vacinar quem tem mais 
chance de morrer e a gente quer que essas pessoas tenham mais chances 
de viver, claro que a gente sabe que quando a gente afronta interesses 
corporativos, esses aproveitadores aparecem de todos os lados e a gente 
deve ter altivez, tranquilidade, e saber que estamos fazendo em defesa 
de uma coisa que é muito justa. A gente tem que parar de colocar, por 
exemplo, apenas pontos de vacinação em áreas nobres, a gente tem que 
mudar um pouco essa lógica apenas do drive-thru, como muitas pessoas 
estão fazendo aí, prefeituras, alguns pontos. Têm que ter o drive-thru? 
Tem que ter o drive-thru, mas a gente tem que pensar numa descentrali-
zação agora mais próxima dos bairros, principalmente nos grandes bair-

ros, nos grandes bolsões de pobreza que a gente tem aqui no Maranhão, 
não custa nada lembrar: oito das 10 cidades mais pobres do Brasil estão 
aqui no estado, a despeito de programas interessantes, como o Mais 
IDH. Fernando Falcão, por exemplo, a renda média mensal é de R$ 
19,98. Isso é além da extrema pobreza, isso é a miséria mais completa 
absoluta. Então, nós temos que pensar nessas pessoas, são essas pessoas 
que estão morrendo como se fosse animais, de fato, eu estou com uma 
tia internada agora, acabaram de entubar no São Domingos, ela está no 
São Domingos. Uma pessoa como ela que tem um plano de saúde e tem 
condição de um hospital particular, ela tem 20% de chance a mais de 
viver de quem está internado, por exemplo, numa UTI pública. Então, 
imagina quem não tem acesso a UTI, que tem muita gente está morren-
do sem conseguir um leito de UTI. Então, a gente tem que pensar nessa 
estratégia de vacinar a maior quantidade de pessoas possíveis das pes-
soas que vivem em aglomeração constante. Não adianta a gente pensar 
em fechar bar, não adianta fazer lei seca, não adianta nada disso se o 
ônibus estiver lotado, se o déficit habitacional ainda for constante e a 
gente não entender que é nesse segmento e hipossuficiente que a gente 
deve concentrar. Tem muitas pessoas nessa faixa de renda que elas não 
sabem nem que está tendo o calendário de vacinação, por quê? Porque 
elas são excluídas digitalmente. Em São Luís, a gente tem uma exclusão 
digital de quase 25%; é muito alta. A maioria dos que tem inclusão não 
tem condições de saber localizar, por quê? Porque a gente ainda tem que 
conviver com o fantasma do analfabetismo funcional. Então são muitas 
questões que são consideradas e que mostram o tipo de resposta que 
a gente deve dar quando as pessoas pegam e dizem assim: “Ah! Todo 
mundo é igual! São as mesmas vidas. O coronavirus não escolhe classe 
social”. Eu concordo que todas as pessoas adoecem, até porque nós 
temos as mesmas células e as mesmas moléculas, mas nem todos nós 
temos as mesmas condições de tratamento e reabilitação depois, que é 
um ponto muito importante. Alguns outros pontos que a gente tem que 
falar aqui: houve uma manifestação, no sábado, em Vargem Grande. Eu 
tive a oportunidade de comparecer. Manifestação por conta da violência 
praticada pela Fecopema em relação à colônia de pescadores Z-59. A 
gente vem recebendo apoio das lideranças do município, da colônia. A 
ata da colônia foi devidamente preenchida. E eles entraram com uma 
ação que, em primeiro grau, suspendeu temporariamente a permanência 
da presidência. Claro que a gente vai acompanhar esse processo na jus-
tiça para garantir que a presidência legitimamente eleita seja restituída. 
Com todo o respeito aos dirigentes da Fecopema, mas a gente não pode 
compactuar com esse tipo de violência institucional e não vamos ficar 
calados. Golpes nós não vamos permitir nas instituições...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Conclua, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO- Aqui no estado do 
Maranhão. Então, para finalizar, Senhor Presidente, uma outra indica-
ção que nós fizemos aqui recentemente, falei ontem com a Secretária 
Flávia Alexandrina, que é uma pessoa da mais alta qualidade técnica e 
moral e de atenção aos deputados. E isto é muito importante no atual 
momento. Nós fizemos uma indicação ao SEGEP e ao FUNBEN para 
que as usuárias do plano de saúde dos servidores do Estado tenham 
acesso ao atendimento em obstetrícia. Esse atendimento hoje, do ponto 
de vista do parto, ele é ainda negado. E isso causa problemas, claro, 
para quem um desconto mensal no seu contracheque. A Secretária Flá-
via Alexandrina, de maneira muito generosa e cordial, se comprome-
teu a realizar um estudo de viabilidade econômico-financeira dentro 
do FUNBEN para que a gente possa analisar a possibilidade de, em 
um breve espaço de tempo, conceder esse atendimento obstétrico tão 
importante, e uma reivindicação tão antiga das usuárias, dos nossos ser-
vidores aqui do Estado do Maranhão. Eram essas as minhas palavras e 
agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso é o próximo inscrito. Eu vou pedir aqui 
aos deputados que tentem usar os 05 minutos, porque nós temos aqui 
vários inscritos, senão, vamos acabar não podendo chamar todos. Depu-
tado Wellington, do Curso por 05 minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
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revisão do orador) – Bom dia. Presidente. Bom dia, demais pares. Bom 
dia, população do Estado do Maranhão que está nos ouvindo pela trans-
missão da Tv Assembleia, pela internet. Nosso mais cordial bom-dia. 
Que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre 
o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, inicialmente, duas denún-
cias que nós recebemos ao longo dos últimos dias com relação à saída, 
à retirada do subtenente João Paulo do cargo de Chefia do Grupo de 
Operações Especiais na cidade de Imperatriz. Um militar com mais de 
30 anos de serviço, fundou o GOE na cidade de Imperatriz. Um pro-
fissional renomado, reconhecido por todos os pares, tanto praças e ofi-
ciais da Polícia Militar. E, por ele ter tirado uma foto com o Presidente 
Bolsonaro, estava sendo retirado das funções de direção do GOE. E, 
ao mesmo passo, vários coronéis da Polícia Militar, durante a campa-
nha de 2014/2018, foto com o Governador do Estado, e não aconteceu 
nada. Então essa discrepância, essa demagogia, essa hipocrisia nós já 
fizemos a denúncia e apresentamos, inclusive, um projeto de lei. Um 
projeto de lei para que as transferências na Polícia Militar e na Polícia 
Civil sejam devidamente justificadas. É um projeto que nós estamos 
apresentando e é um projeto constitucional. Vamos solicitar, inclusive, 
a votação em caráter de urgência desse projeto em defesa dos policiais 
militares e dos policiais civis do Estados do Maranhão. Mais uma vez, 
a nossa luta em defesa dos policiais militares e policiais civis no Estado 
do Maranhão. Segundo, recebemos, Senhor Presidente, uma denúncia 
no final de semana da falta de viaturas pelo interior do Estado, e uma 
situação gritante, alarmante na cidade de Lago Açu, onde os policiais 
militares, utilizando uma viatura, ou melhor, utilizando o carro de um 
civil, para poder fazer o transporte de presos, para fazer apreensão de 
drogas. Estamos solicitando ao Governo do Estado e ao Secretário de 
Segurança Pública esclarecimentos acerca da utilização de carro civil 
para a apreensão de drogas, para a prisão de pessoas na cidade de Lago 
Açu. Nós já denunciamos os cones da morte, que são viaturas paradas 
em retornos em São Luís. Enquanto isso a população fica à mercê dos 
bandidos na periferia nos bairros enquanto as viaturas ficam paradas 
nos retornos. E agora, mais grave ainda, no interior do estado não tem 
viatura para fazer apreensão de drogas nem fazer apreensão das pessoas 
que cometem algum delito no estado do Maranhão. Solicitamos infor-
mações ao Governo do Estado e ao Secretário de Segurança Pública. 
Finalizando, Presidente, nós já havíamos solicitado a vacinação para 
várias categorias, desde motorista de ônibus, motoristas de táxi para 
várias categorias do estado do Maranhão, inclusive para profissionais 
de educação, profissionais de segurança. E, por último, no último final 
de semana, tivemos a contemplação dessa solicitação a vacinação de 
profissionais de comunicação. Então já havíamos solicitado para várias 
categorias, mas como temos agora incremento de um número maior de 
vacinas para a região metropolitana, especialmente São Luís, estamos 
solicitando a vacinação para todos indistintamente. Então já consegui-
mos avançar e muito em diversas categorias. Estamos fazendo a cam-
panha para que todos sejam contemplados na vacinação já que temos 
um número maior de vacinas. E aproveitamos para parabenizar as ações 
da Prefeitura de São Luís, do Prefeito Eduardo Braide, do Secretário de 
Saúde Joel Nunes pela eficiência, pelo brilhante trabalho que vem sen-
do realizado pela Prefeitura de São Luís em nome do Prefeito Eduardo 
Braide e em nome do Secretário Joel Nunes. Inclusive o Governo do 
Estado usurpando as funções da Prefeitura porque a vacinação é para 
ser realizada pela Prefeitura, como o Prefeito Eduardo Braide está reali-
zando um grande trabalho, um excelente trabalho, o Governo do Estado 
se meteu para fazer a vacinação de professores e fazer a vacinação de 
algumas categorias, usurpando a função da Prefeitura de São Luís. Mas 
o que é bom se copia e é por isso que o Governador Flávio Dino está 
tentando imitar, copiar, o Prefeito Eduardo Braide. Parabéns, Prefeito 
Eduardo Braide, pela excelente campanha de vacinação, de imunização, 
da população de São Luís. Mais uma vez, parabéns, ao Prefeito Eduardo 
Braide, à Prefeitura de São Luís e ao Secretário Joel Nunes. Para fina-
lizar, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Gos-

taria de pedir a Vossa Excelência que ao final do Pequeno Expediente 
pudesse fazer um Minuto de Silêncio em nome de todas as famílias 
enlutadas no Estado do Maranhão, que perderam os seus entes queri-
dos, e a Assembleia perdeu uma grande funcionaria, mais de trinta anos 
de trabalhos executados na Assembleia Legislativa, amiga de todos os 
Deputados, uma profissional educada, atenciosa, e que, com certeza, faz 
muita falta à Assembleia Legislativa, que é a nossa amiga Maria Vitó-
ria, que quando chegava na sala da diretoria, o meu amigo Bráulio, e de 
todos demais servidores da Assembleia, ela recebia com carinho, com 
alegria, com amor, com atenção, e eu sempre a chamava de “maravi-
lhosa”. E perdemos, infelizmente, na última semana, a nossa querida, a 
nossa maravilhosa, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
Que Deus possa confortar os corações de todos o familiares e amigos, 
de todos os servidores que a conheceram e solicitar a V.Exa. que pu-
desse conceder um Minuto de Silêncio, em nome de todas as famílias 
enlutadas e da nossa amiga, servidora da Assembleia, Maria Vitória. Era 
o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Realmente, muito triste a notícia de todas essas mortes, neste caso, a 
servidora Maria Vitória, muito querida por todos nós, quase 40 anos de 
serviço, aqui na Assembleia Legislativa, sempre muito cordial, muito 
simpática, ela que era também sindicalista, membro da direção do Sin-
dicato dos Servidores da Assembleia e mesmo nas rodas de negociações 
era sempre muito comedida, procurando buscar, facilitar o entendimen-
to. Realmente, uma perda que deixou a todos nós que a conhecemos e 
convivemos com ela, alguns há mais tempo, mas nos deixou realmente 
muito triste com a surpreendente notícia do falecimento, ela tinha até 
melhorado, mas, de repente, teve uma piora e já chegou a falecer. Que 
Deus nos proteja a todos e possamos diminuir o quanto antes a quanti-
dade de vidas perdidas para a covid. Deputado Antônio Pereira, por cin-
co minutos, sem apartes. Deputado Antônio Pereira V.Exa. está inscrito, 
vai utilizar o Pequeno Expediente? Deputado Carlinhos Florêncio, por 
cinco minutos, sem apartes. O Deputado Antônio chegou, então, ele tem 
a palavra. Deputado Antônio, V.Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor Presi-
dente, V.Exa. permite que eu tire a máscara?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Claro, Deputado, fique à vontade, V. Ex.ª está só, não precisa utilizar a 
máscara.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - E vacinado, 
Presidente, mas eu estou só, muito obrigado, só para ficar mais audível, 
melhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
É importante sempre esclarecer, porque quem está nos assistindo sabe 
que V. Ex.ª está sem máscara porque está só, aí não tem necessidade de 
utilizá-la.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do 
orador) – Muito obrigado, Presidente. Primeiro cumprimentá-lo, cum-
primentar os caros colegas deputados estaduais, deputadas, e a Mesa, 
que eu estou vendo aí, o Bráulio, eu quero aqui deixar aos meus pêsa-
mes à família de todos aqueles nossos colaboradores, companheiros, 
funcionários aí da Assembleia, que nós temos perdido para esta questão 
da covid. E a última foi a Vitória, que era uma pessoa que trabalhava 
com o Bráulio, e ficam os meus sentimentos à família de todos aqueles. 
E dizer que tem um grande amigo meu, que é do meu gabinete que está 
intubado, o Verde, que nós estamos aqui todos aqui orando e esperamos 
uma ação divina na vida dele, que ele possa se recuperar e sair desse 
estado que ele se encontra. Mas, Senhor Presidente, eu pedi essa palavra 
hoje apenas para trazer e informar a esta Casa, aos nossos colegas depu-
tados e deputadas, que estivemos na última semana, na última sexta-fei-
ra, ali em Senador La Rocque, junto com o Prefeito Bartolomeu, com a 
Câmara de Vereadores, vários vereadores ali presentes, depois o próprio 
Deputado Marco Aurélio que teve lá também junto conosco, muito bem 
recebido pela população, o Deputado Rildo também depois chegou na-
quele momento, onde houve a inauguração que, digamos assim, um ato 
público, restrito, com todos os cuidados sanitários, mas, de qualquer 
maneira, foi um ato público é que o prefeito entregou a prefeitura, uma 
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prefeitura renovada para a população, para atender em condições físi-
cas adequadas, atender à população de Senador La Rocque. E eu quero 
dizer que o prefeito tem o planejamento daquela cidade, muitas obras, 
o governo fez investimentos e vai fazer investimento naquela cidade, 
o governo estadual, Flávio Dino tem sido sensível àquela cidade. Nós, 
pessoalmente, colocamos ali uma emenda especial para construir duas 
pontes de concreto, ligando, porque todas as pontes dentro da cidade, 
Deputado Carlinhos, são pontes de madeira e nós estamos ali, nós colo-
camos, da nossa emenda pessoal, recursos para fazer duas pontes ligan-
do a região central da cidade, o centro da cidade com as vilas. E o outro 
deputado federal colocou para fazer a terceira ponte. Então, são muitos 
projetos ali àquela cidade, eu quero felicitar e agradecer ao Prefeito 
Bartolomeu e ao Governador Flavio Dino também, claro, o governo, 
essas pontes serão feitas, por meio da SECID, Secretaria das Cidades, 
e agradecer o Governo do Estado por ter disponibilizado esses recursos 
para fazer essas obras tão importantes, estruturantes para o município 
de Senador La Rocque. Também estivemos nesse final de semana na 
cidade de Montes Altos, onde o Prefeito Domingos França, fez um mo-
vimento de ação comunitária, onde levou ações de saúde, ações sociais 
da Secretaria de Desenvolvimento Social, de Educação, onde inclusive 
a Equatorial também estava presente como uma empresa privada, esta-
va ali presente e, enfim, uma ação dentro de um bairro, talvez o bairro 
mais carente de Montes Altos, e também estivemos ali juntos algumas 
autoridades do governo como, por exemplo, Clayton Noleto, que esteve 
lá, o Deputado Rildo Amaral que esteve lá em Montes Altos. E estamos 
juntos ali buscando as soluções para os problemas daquela cidade. Este 
é um momento difícil pelo qual passa o nosso estado, o nosso país e 
também os nossos municípios. Mas, mesmo assim, aquilo que eu sem-
pre temia e que o Governo do Estado tem se preocupado também com 
algumas obras estruturantes. E lá em Montes Altos, nós já anunciamos, 
eu já anunciei antes na tribuna ao vivo desta Casa...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Caiu a conexão do Deputado Antônio Pereira. Neste caso, já chamarei... 
O deputado Antônio Pereira já conseguiu voltar? Deputado Antônio, V. 
Ex.ª voltou, mas está sem áudio. Habilite o áudio por gentileza. Pode 
concluir, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor Pre-
sidente. Só finalizando. Então o Governo do Estado vai fazer a obra, 
tudo lindo e bonito que existe ali na cidade de Montes Altos, que é uma 
região de entretenimento ali. É uma área de entretenimento e o Go-
vernador do Estado vai fazer a urbanização da obra deste açude. É um 
compromisso que ele tem com a cidade, com a comunidade, com aque-
la sociedade. E o compromisso também do Deputado Antônio Pereira 
em ajudar o Prefeito Domingos França, a Câmara de Vereadores e os 
Secretários ali municipais. Então eram essas colocações que eu queria 
fazer nesta manhã e agradecer a V. Ex.ª, Deputado Othelino Neto, pela 
tolerância do tempo. Obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Carlinhos Florêncio por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, também gostaria de 
dizer para V. Ex.ª que estou só no ambiente aqui e gostaria também de 
falar sem a máscara. Mas cumprimentar a todos os deputados e deputa-
das. Nessa manhã, Presidente, eu venho tratar de um assunto bastante 
importante que é a Semana Estadual da Prevenção contra Queimaduras 
no Estado do Maranhão. Eu fui autor da Lei nº 11.202/2019 por suges-
tão legislativa dada pela Associação Maranhense de Apoio a Sobrevi-
ventes de Queimaduras (ASMAQ), que institui a semana estadual de 
prevenção às queimaduras, que tem o objetivo de promover, no âmbito 
do Estado do Maranhão, ações de conscientização, educação e preven-
ção para a diminuição das ocorrências dos acidentes envolvendo quei-
mados, tanto no âmbito domiciliar, no âmbito familiar, como também 
no âmbito laboral. Foi escolhida a primeira semana de junho, Senhor 
Presidente, porque o dia 6 de junho foi instituído como o Dia Nacio-
nal da Luta Contra as Queimaduras por meio da Lei nº 12.026/2009. 
A sociedade brasileira de queimaduras promove há quase dez anos a 
campanha do Junho Laranja, que visa conscientizar a população e as 

autoridades quanto à prevenção de queimaduras. Neste ano o tema será: 
Álcool e Fogo - Mantenha Distância contra as Queimaduras. Prevenção 
é a Vacina. Esse é o tema da campanha deste ano. A escolha do tema se 
deve ao aumento do uso de álcool na pandemia. O álcool é um produto 
inflamável, culturalmente muito presente nos lares brasileiros. E agora 
estimulado para a prevenção do coronavírus, isso aumentou demais o 
número de acidentes de queimaduras, pois as pessoas manuseiam de 
forma inadequada, sendo importante a conscientização do tema. Em 
razão da pandemia, o isolamento doméstico torna-se uma preocupação 
ainda maior, uma vez que 70% dos acidentes de queimaduras ocorrem 
na cozinha e as crianças são a maioria das vítimas. A ocorrência de 
queimaduras em crianças chama a atenção entre as faixas etárias de 5 a 
9 anos. Sendo a queimadura o quarto motivo de internação com seque-
las estéticas e motoras graves. Além de desfigurar, atrapalha o desen-
volvimento social e intelectual dessa criança, pois dificulta o convívio 
com outras crianças e a possibilidade de frequentar a escola. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde - OMS, 320 mil crianças morrem 
anualmente em decorrência das queimaduras. Infelizmente mais de um 
milhão de brasileiros sofrem queimaduras todos os anos. Segundo o 
Ministério da Saúde, nos últimos cinco anos, mais de 60 mil pessoas 
foram internadas, só no Maranhão, vítimas de queimaduras, posicio-
nando o Maranhão como primeiro estado no Nordeste com mais casos 
de internação por queimaduras segundo o DATASUS. A Associação 
Maranhense de apoio a sobreviventes às queimaduras - AMASQ ainda 
apresenta como pontos importantes um maior tratamento especializado. 
O estado do Maranhão ainda não tem nenhum centro de referência para 
o tratamento de queimados. Isso é de extrema importância. E também 
a questão da instituição, o Estado também acompanhar após a alta hos-
pitalar, pois muitos maranhenses não sabem o que fazer após sair do 
hospital depois de queimado. Então sabemos da sensibilidade do Go-
vernador Flávio Dino com todos esses temas. Fica a sugestão, Senhor 
Presidente, de que o Maranhão crie um hospital especializado e também 
que crie acompanhamento pós-queimadura porque essas pessoas preci-
sam ser acompanhadas na pós queimadura. Então a prevenção é a me-
dida mais eficaz para evitar o sofrimento, as complicações e as mortes 
causadas por queimaduras. Portanto eu gostaria de agradecer os direto-
res executivos da AMASQ, a Andreia, a Linda e o Daniel, que têm feito 
um trabalho brilhante em todo o estado. Essa é uma oportunidade nessa 
semana, que é a semana que o estado do Maranhão escolheu para tratar 
desse assunto, que a gente fique atento a essa situação. É uma situação 
extremamente grave. Quem convive com um queimado sabe do sofri-
mento que é após a internação. Portanto, Senhor Presidente, gostaria de 
agradecer, agradecer a AMASQ por esse acompanhamento, porque isso 
é de extrema importância para o estado do Maranhão. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael Leitoa por cinco minutos, sem apartes, e em seguida 
o Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 
telespectadores que nos acompanham nas plataformas digitais. Senhor 
Presidente, queria destacar a evolução dos programas aprovados aqui 
na Assembleia Legislativa executados pelo Governo do Estado, o Go-
vernador Flávio Dino e as Secretarias afins, que, na última quinta-feira, 
estive com o Vice-Governador, Carlos Brandão; Deputado, amigo Glal-
bert Cutrim e o Deputado Federal, Márcio Jerry, Secretário das Cidades, 
para entrega dos cartões Minha Casa Melhor, diz respeito às melhorias 
das unidades habitacionais naquele município. Município inicialmen-
te contemplado com 200 cartões, diante da alta demanda e solicitação 
dos beneficiários, o Governo do Estado autorizou duplicar o número de 
atendimentos, sendo então 400 famílias atendidas e que, de fato, me-
lhora a vida das pessoas, pois dali dá uma certa dignidade na reforma e 
ampliação da sua unidade habitacional. Parabenizar aqui a forma como 
está sendo feito o programa, esperamos que a gente possa ampliar e 
diversificar ainda mais o programa pelo interior do estado para que mais 
famílias possam ser atendidas. E nessa mesma linha, Senhor Presiden-
te, quero destacar o programa Minha Casa Melhor no que diz respei-
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to aos eletrodomésticos. Na quinta-feira foi feito uma solenidade aqui 
na minha cidade, aqui em Timon, onde foram entregues 80 unidades, 
800 famílias foram beneficiadas com a quantia do valor de R$ 600,00 
e vários outros municípios no entorno, até porque são feitos sorteios 
pela TV, sempre aos sábados, e durante a semana o próprio Corpo de 
Bombeiros faz a entrega desses cartões. E quero salientar que, além do 
benefício que o beneficiário tem na compra do seu eletrodoméstico: 
ferro, ventilador, até do próprio gás de cozinha, também faz a potencia-
lização do mercado local, o comércio local. Diante disso, e quero dizer 
aqui aos colegas parlamentares que utilizei Emenda Parlamentar para 
potencializar o programa. Nós destinaremos mais 200 cartões para que 
fechemos aí 1000 famílias beneficiadas, nos próximos dias, a SEGOV, 
que é a secretaria que cuida deste programa, vai estar inserindo também 
dentre os sorteios para que a gente aumente o número de beneficiários e, 
obviamente, implique na execução deste programa e fortaleça o comér-
cio local, somente aqui, por exemplo, na cidade de Timon, serão 600 
mil reais aplicados aqui na nossa economia. E aí eu quero salientar aos 
colegas deputados que outro programa importante que o governo está 
executando, sei que vários colegas também atuaram nesse sentido, que 
é o Comida na Mesa, com relação à distribuição de cestas básicas que 
também junto com outros colegas destinaram emenda parlamentar para 
potencializar entrega de cestas básicas nos municípios maranhenses 
nesse momento difícil que estamos passando no Estado do Maranhão 
e no estado brasileiro. Sem falar também do último programa que foi 
entregue na quinta-feira, o Vale Gás foi distribuído para 110 mil famí-
lias, programas e projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. Que-
ro destacar, Senhor Presidente, antes de finalizar, que, na sexta-feira, 
e aí vale muito a pena a gente também, nós, Deputados, com emendas 
parlamentares fomentar projetos como esse que eu vou falar agora que é 
o Rua Digna. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária, Dr. Murilo, tem inaugurado uma série de fábricas 
de pré-moldados nas unidades prisionais regionais do Estado do Mara-
nhão, Bacabal já começou a produção, Timon já começou a produção, 
Imperatriz deve começar, Balsas, Caxias, Pedreiras, vários municípios, 
Santa Inês, estão produzindo blocos de concreto, por meio do sistema 
penitenciário, dos apenados em regime fechado, e alguns municípios, 
no caso específico aqui Timon, nós destinamos aqui 500 mil reais, sei 
que o Deputado Glalbert também e outros deputados, Deputado Adel-
mo, também fomentando o programa com emendas para pavimentação 
de rua dos municípios, o mutirão Rua Digna. Deputado Duarte também 
sei que colocou, e nós estamos colocando para que esses projetos e 
programas sejam fortalecidos e isso melhorando cada vez mais a nossa 
população carcerária. Diante disso, hoje, quase 40% da população car-
cerária do Maranhão trabalha e quase 50% da população carcerária do 
Maranhão estuda. Ou seja, ressocializando, até porque aquela popula-
ção logo, logo, depois de cumprir a sua pena retornará a nossa socieda-
de e obviamente nós precisamos que retornem melhor, e com o ofício 
seria muito melhor. Então, isso agrega também a outras atividades que 
lá eles possuem como a marcenaria, como a reforma de carteira escolar, 
como a produção de fardamentos, uma série de políticas voltadas a res-
socialização dos apenados. Então, Senhor Presidente, quero destacar es-
ses dois pontos e finalizar a minha fala destacando aqui a publicação da 
licitação das pontes da rodovia MA-040. Uma luta nossa de muitos anos 
e no final do ano passado, eu tive uma reunião com o Governador Flávio 
Dino, onde ele garantiu a realização dessa obra, iniciando pelas pontes 
de concreto onde muitas comunidades, o acesso entre Timon, Matões e 
Parnarama, ficava isolada por conta da falta dessa ponte, a inauguração 
ocorrerá agora no dia 28 de junho para a construção das quatro pontes 
de concreto para colocar a trafegabilidade da obra. A parte da pavimen-
tação asfáltica está sendo atualizada, o projeto, para que, no segundo se-
mestre, seja a licitação da pavimentação asfáltica. Uma obra importante 
pois nós aqui do Leste maranhense para adentrarmos ao Sertão ainda 
que em Timon, muitas vezes, 95% das vezes recorremos à rodovia do 
Piauí, que é uma rodovia paralela margeando o nosso Rio Parnaíba. 
Então, com esta obra, nós ligaremos Timon a Região do Sertão para o 
Maranhão a Região Central do Maranhão também e é muito importante 
para a nossa região essa obra. Então, eu quero destacar e agradecer ao 

Governador Flávio Dino, ao Secretário Clayton Noleto pela atenção e 
celeridade com que se dispôs a esse momento tão importante da nossa 
região. Era esse o meu pronunciamento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César Pires, por cinco minutos. Na verdade, Deputado César, 
nós já chegamos às 10h30, do horário regimental, da Ordem do Dia, 
mas como V. Ex.ª já está aqui e é o último inscrito, vamos garantir aqui 
o pronunciamento de V. Ex.ª. Cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) - Que Deus abençoe a todos nós, Senhor Presidente. Meus agra-
decimentos a sua compreensão, lhe confesso que o que eu queria dizer 
ao Deputado Wellington do Curso em relação à Vitorinha, foi muito 
feliz, eu agregaria apenas, que inúmeras vezes que estive no gabinete 
do Bráulio em busca de orientações técnicas, fui sempre bem recebido 
pela Vitória. Eu acho, Presidente, vai chegar o momento, que pedimos 
por tantos segmentos, pedir pelo nosso, nós termos vergonha de, no seu 
determinado momento, pedir pelos nossos gabinetes, é a Casa do Povo, 
para o povo, com o povo. Fica o meu registro, aprofundarei com V. Ex.ª, 
pessoalmente, se V. Ex.ª permitir, num futuro próximo. Portanto, meu 
reconhecimento maior à Vitória, era uma amiga, e o Bráulio é testemu-
nha disso, uma amizade grande que eu nutria por ela, muito grande. 
Mas, Presidente, eu quando vejo as LOAs jogado aí no Governo do Es-
tado, eu me lembro da nossa LOA, das duas últimas, onde ali o governo 
para chegar aos 22 bilhões de reais, fez arranjos que agora caem por 
terra. Ele colocou naquele momento 600 bilhões de reais de venda de 
imóveis, que nunca venderam. Ou seja, era apenas para justificar tantos 
por cento na saúde, tantos por cento na educação e vender ao povo a 
imagem de que estava investindo. Nada real! Presidente, agora, aqui, 
olha bem por ser testemunha, o Decreto nº 36.708 subtrai da Uemasul 
2 milhões de reais. Se perguntarem para que, eu vou dizer para jogar na 
Sinfra. É melhor pavimentar uma rua do que formar cérebro de qualida-
de. E olha a precariedade que vive a Uemasul. Era bom um alerta geral 
aos meus pares que são votados lá, que tenham a compreensão desse 
desastre científico que está acontecendo ali. Mas não parou por aí. Se o 
Decreto nº 36.708 foi de 12/05/2021, o Decreto nº 36.757 do dia 25 de 
maio, ele pensava que nós estávamos todos obnubilados pela pandemia 
e não voltávamos os nossos olhos para as publicações do Diário Oficial, 
ele tira 27 milhões, 579 mil reais da Uemasul e da UEMA- Universi-
dade Estadual do Maranhão. Da Uemasul ou Tocantina, 13 milhões e 
750, da Uema daqui, 13 milhões e 829. Vocês sabem para quê? Para 
compra de prédios. Ora, se ele colocou lá na LOA que ele ia vender os 
prédios para poder inchar o orçamento, que nunca vendeu, agora ele re-
tira da Universidade para poder comprar prédio, reforma de prédios. É 
lamentável o que sua Excelência o Governador faz. E retira de campus 
necessários como, Codó, Coelho Neto, Itapecuru, Pinheiro, São Bento. 
Sabe para quê? Tirou qualidade do ensino, qualidade da formação aca-
demicista, qualidade de pesquisa. Não sou eu; é o decreto dele que diz 
isso, é o decreto. Então o Governador mente lá atrás quando diz compra 
de prédio, e agora vai comprar prédio. Mas eu fui à UEMA ontem à 
proposito, Presidente e meus pares. Lá está cheio de cadáveres; cadáve-
res de obras inacabadas, que nunca chegaram a ser conclusas. Portanto, 
talvez, nem seja um cadáver, porque era necessário ter concluído. Elas 
nunca existiram as obras que estão lá. Por que não gasta no que está 
aqui? Por que não teve esse recurso para poder ser empregue ali dentro? 
Se tivessem comunidades academicistas, se tivesse diretório acadêmico 
como de outrora, com certeza, haveria uma mobilização geral em rela-
ção a essa subtração de recursos do mundo acadêmico. Eu acho uma 
extravagância o que o Governador fez, uma miopia do campo educacio-
nal. E gasta muito, muito lá atrás com mídia, que me parece, quando eu 
vejo Paulo preso. Paulo estava preso quando escreveu aos Colossenses. 
Ele falava uma coisa indiferente da mentira e do erro. O erro se cor-
rigi, e a mentira não se corrige. Ela começa a ser perpetrada. E assim 
é que está sendo as mentiras do Governador, alimentado às vezes por 
essa própria Casa nossa, que não consegue enxergar muita coisa. E a 
miopia é grande e o resultado é que o Governo passeia tirando dinheiro 
da Universidade Estadual do Maranhão e tirando dinheiro da Uemasul. 
Ora, se tivesse tudo bem, louvo a Deus, mas os prédios estão lá todos 
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por fazer. Eu vou apresentar essas filmagens que fiz ontem no momento 
certo (não audível). Educação de qualidade se faz com recursos. Com 
um campo destruído já e que nunca conseguiu existir. O de Codó passa 
por dificuldade físicas. Inclusive está lá. Tiraram o dinheiro, tiraram 
o dinheiro de Itapecuru, de Pinheiro, daqui de São Luís. Ninguém diz 
nada. Nenhum seguimento da Proema nem a Suema e nem tão pouco o 
diretório acadêmico. E a mentira começa a criar corpo, criar alma. E aí, 
meu amigo, a gente só vê LOAs. Então aquela LOA mentirosa de ven-
der prédio para arrecadar, para encher o orçamento cai por terra agora 
quando tira para comprar prédio. Não diz o valor do prédio no decreto 
nem diz onde são os prédios. Apenas 79 mil reais que ele diz que é para 
reformar prédios em Matões do Norte. E reformar prédios em Matões 
do Norte, diz aqui...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César, se já puder, conclua

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, são esses 
os meus registros que eu quero fazer. Lamentar, eu que venho desse 
mundo acadêmico, e dizer que os ossos de Paulo devem estar cada vez 
mais estremecidos, se ainda existirem, por conta disso. Nem a prisão 
dele fez com que ele temesse nada. E aqui o que eu vejo é que às vezes 
não se tem cinto de castidade. O cinto de castidade dentro do segmento 
político do Maranhão, sendo oral, cinto de castidade oral. Esse é o pior 
de todos, porque não cria voz, não cria sentimento e não reverbera as 
necessidades do nosso Estado, apenas joga confetes em tudo que vê, em 
tudo que enxerga, como se não existisse nada ao redor. O meu registro 
Presidente.

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

– Medida Provisória nº 353, de autoria do Poder Executivo, dispõe so-
bre a criação da força Estadual integrada de segurança pública, com o 
Parecer favorável da CCJ. Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão e os que forem contrários por 
favor se manifestem, gesticulando ou nos informando aqui através de 
Bráulio. Aprovado. Vai à promulgação. Medida Provisória nº 354, do 
Poder Executivo, dispõe sobre a contratação por tempo determinado 
de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional inte-
resse público. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Deputado Adriano gesticulou ali. Deputado 
Adriano? Com a palavra o Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) – Se-
nhor Presidente, muito bom dia. Bom dia aos colegas deputados e de-
putadas. Eu queria me posicionar em relação a essa Medida Provisória 
nº 354, pois ela, implicitamente, prorroga aqui por um ano a execução 
de concursos públicos em todo o Estado do Maranhão. Então eu não 
poderia nunca votar a favor de uma Medida como essa no pretexto de 
que hoje estamos passando pela covid-19, sendo que uma semana atrás 
nós tivemos aqui no estado do Maranhão concursos públicos da Polícia 
Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E eu não acredito que o Gover-
no do Estado necessitará de mais um ano para prorrogar a execução de 
concursos públicos. Concursos públicos vitais, importantes para o bom 
funcionamento da máquina pública, enfim. E todos nós sabemos que é 
o caminho. O caminho é fazer o concurso público, e não a prorrogação 
eterna de serviços temporários como esta Medida Provisória propõe fa-
zer com o pretexto da covid-19. Estamos agora vacinando. São Luís 
recebeu trezentas mil vacinas. Até um gesto louvável do Ministro Quei-
roga que mandou para São Luís essas 300 mil vacinas, então não pode-
ria aqui votar a favor desta Medida Provisória, acredito que já podemos 
sim fazer esses concursos públicos e não precisamos aí prorrogá-lo aí 
por mais um ano. Então o meu voto para essa Medida Provisória nº 354 
é contrário a aprovação. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o pro-
jeto de lei com os votos contrários do Deputado Adriano, Deputado 
Wellington, se eu deixei de registrar algum voto em contrário, peço que 
informem ao Bráulio. Medida Provisória nº 355, de autoria do Poder 
Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 

permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Lei 
nº 258, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os que forem con-
trários se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 206, de 
autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação. Os deputa-
dos que aprovam permaneçam como estão, os que se forem contrários 
se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei, de autoria do 
Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto 
de Lei n° 259, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Deputado Marco Aurélio, peço 
que libere o áudio para o Deputado Marco Aurélio fazer uma Questão 
de Ordem, com brevidade. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, eu quero deixar aqui meu 
agradecimento a esta Casa, a sua condução, a Comissão de Constituição 
e Justiça, a cada um dos deputados e deputadas que votaram essa maté-
ria tão importante. Nesse momento, o bispo de Imperatriz acompanha, 
como muitos fiéis da Igreja Católica e todo o Maranhão acompanha 
também esta votação. Destaco a relevância de reconhecemos em lei, 
aquilo que o povo já reconhece, de uma maneira a reconhecer a fé ca-
tólica e essa tradição da data do Corpus Christi. Nós lutaremos agora 
para sanção governamental e também ou para a promulgação para que 
se torne lei, de fato e de direito, e a gente possa ter a garantia desse 
feriado estadual, que é o Dia de Corpus Christi. Destaco, ainda, não é 
um feriado nacional como muitos pensam que é, mas a partir de agora 
dessa votação, do próximo passo da sanção à promulgação, passará a 
ser reconhecido em lei, é uma manifestação de reconhecimento a todo 
povo católico. E eu agradeço o apoio de todos os nossos pares por ter 
garantido aprovar, sobretudo, faltando apenas dois dias para esta data 
tão especial, eu acho um reconhecimento muito importante, eu agrade-
ço a todos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Item 8 da pauta. Projeto de Decreto Legislativo. Os itens 08, 09, 10 e 11, 
são decretos legislativos de aprovando o estado de calamidade pública 
em municípios. O item 8. Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da 
CCJ, que aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade 
pública no município de Paço do Lumiar. Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o se-
guinte o item 09, aprova o pedido de reconhecimento do estado de ca-
lamidade pública no município de Fortuna. Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Vai à promulga-
ção. Projeto de decreto Legislativo 046 (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pró-
ximo item 11 (lê). Em discussão. Em votação, os Deputados que apro-
vam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto 
de Decreto Legislativo, oriundo do Parecer nº 454, de autoria da CCJ 
(lê) Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permane-
çam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Resolução 
Legislativa nº 132, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende 
(lê) Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam, perma-
neçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Item 14 da pauta. 
Parecer nº 336, de autoria da CCJ, contrário ao Projeto de Lei nº 185, de 
autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em Discussão. Em Votação. Os 
deputados que mantêm a decisão da CCJ, permaneçam como estão; os 
que forem contrários, se manifestem. Decisão mantida, o projeto vai ao 
arquivo. Requerimento nº 222, de autoria do Deputado Edson Araújo, 
aliás, Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 137, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Deputado Wellington, 
o Projeto foi rejeitado na CCJ, então, V. Ex.ª tem que fazer um recurso 
para a Mesa, para que ele possa vir ao plenário, neste caso, fica prejudi-
cada a apreciação. Deputado Wellington...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) - Senhor Presidente, me permita uma questão de Ordem 
por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
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Permito já, Deputado Wellington. Deputado Wellington, tive aqui uma 
informação equivocada. O seu projeto não tem parecer ainda, mas V. 
Exa. tem a questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) - Senhor Presidente, qual a orientação então com relação 
ao Requerimento 137/2021?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Nós vamos apreciar o Requerimento e aí encaminha de imediato para a 
comissão para que emita o parecer.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Tra-
mitação normal. Não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não. Vai na tramitação de urgência.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Isso, 
a tramitação, aprovação do requerimento e a tramitação de urgência 
normal?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
É. E aí, na sessão de terça-feira, nós apreciaremos o seu projeto de lei 
caso seja aprovado pela CCJ.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) - Senhor Presidente, me permita só um minuto por gen-
tileza, questão de Ordem, porque durante a votação no item 2 eu havia 
levantado a mão e, na oportunidade, não sei se eu fui entendido. Só 
computou o meu voto. Se o Senhor puder me conceder 30 segundos, 
por gentileza, só para que eu faça uma observação com relação ao item 
2. Já foi votado, já foi aprovado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Deputado Wellington, a matéria já foi vencida. Nós não podemos re-
discuti-la.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Posso?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado, V.Exa. não vai poder discutir novamente.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Não 

vou discutir, não, Presidente. Vou fazer a justificativa. Porque o Deputa-
do Adriano havia feito a justificativa de voto, eu havia solicitado, e não 
consegui naquele momento. Só para fazer a justificativa, por gentileza, 
30 segundos. Não passa disso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V.Exa. tem 30 segundos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, é só para justificar o nosso voto contrário ao projeto 
de lei, a Medida Provisória 354/2021, que nós já havíamos denunciado 
há 15 dias a farra dos cargos comissionados e a farra das gratificações 
do Governador Flávio Dino. E ele se esconde atrás da lei complementar 
173, e dizer que não pode fazer nomeação de aprovados, realização de 
concursos. Mas isso está sendo realizado em todo Brasil, somente no 
Maranhão que ele não realiza concurso, que ele não nomeia os aprova-
dos dos concursos públicos que já estão aptos para serem nomeados e 
o mais grave: fica realizando o tempo todo a nomeação de contratações 
temporárias, a farra dos cargos comissionados. E na semana passada 
denunciamos também que o Governo do Estado também está fazendo 
agora o aumento da gratificação dos cargos comissionados. Então fica 
aqui o nosso repúdio e o nosso voto contrário à medida provisória 354, 
que é a criação de mais cargos comissionados, gratificação de cargos 
comissionados, independente dos aprovados em concursos públicos. A 
nossa luta em defesa de todos os aprovados em concursos públicos no 
Estado do Maranhão. Nomeação já!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação Requerimento de urgência. Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto 
vai às comissões para que receba o parecer e retorne ao Plenário. O 
item 16 está prejudicado porque o projeto está com parecer contrário. 
Então o Deputado terá que recorrer à Mesa para que, em sendo deferido 
o requerimento, possa voltar a tramitar. Requerimentos à deliberação 
da Mesa. Dos itens 17 a 25, ou é 24? Até o item 23 e também o item 
25 foram retirados de pauta a pedido do autor. Item 24. Requerimento 
da Deputada Thaiza. A Deputada está ausente. Fica transferida a apre-

ciação para a próxima sessão. O item 26 o Deputado Wellington está 
inscrito para encaminhar, e o item 28 ele pediu que fosse retirado de 
pauta. Então nós vamos apreciar rapidamente o item 27 e, em seguida, 
apreciaremos o Requerimento do Deputado Wellington. Requerimento 
nº 224, de autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Como vota a Depu-
tada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo Deferimento.

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª 
CLEIDE COUTINHO – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o Requerimento. Último item da pauta, Requerimento nº 223, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Deputado Wellington, 
V. Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, muito obrigado. O Requerimento nº 223/21, de nossa 
autoria, encaminhado ao Governo do Estado e ao Secretário de Fazen-
da, Senhor Marcellus Ribeiro, só prestar esclarecimento sobre os fato-
res ocasionados ao reajuste do preço médio ponderado ao consumidor 
final para os combustíveis previsto no Ato Cotepe nº 17 e Ato Cotepe 
nº 18. Só para que a população possa compreender, nós temos uma 
CPI dos combustíveis que está em vigência na Assembleia Legislativa, 
que estamos estudando, fazendo todos os levantamentos, buscando 
baixar o preço dos combustíveis do estado do Maranhão. E agora, 
hoje, exatamente hoje, dia 01 de junho, o Governador Flávio Dino está 
aumentando o preço de referência dos combustíveis, ou seja, o preço 
médio ponderado dos combustíveis pulou de 4,86 na última semana 
para 5,14 na semana passada. E agora, hoje, no dia 01 de junho, já está 
pulando para 5,43. Então o aumento não está vindo das refinarias, o 
aumento não está vindo das distribuidoras, o aumento não está vindo 
dos postos de combustíveis; o aumento está vindo exclusivamente da 
ganância do Governador Flávio Dino em querer arrecadar mais. E é por 
isso que estamos solicitando ao Secretário de Fazenda que possa prestar 
os esclarecimentos. Nós apresentamos, inclusive, um requerimento. Nós 
já apresentamos o requerimento, anunciamos um requerimento e vamos 
apresentar o requerimento para o Secretário, convidado ou convocado 
à CPI dos combustíveis, prestar esclarecimento. Mas na Assembleia 
Legislativa estamos apresentando o Requerimento, Senhor Presidente 
e demais pares, para que o Secretário possa explicar os motivos 
desse reajuste e o que leva a fazer esse reajuste. Ou o mau humor do 
consumidor e o bom humor do consumidor é por conta da CPI, o que 
leva fazer esse reajuste, porque hoje, dia 01 de junho, o Governador 
Flávio Dino está aumentado o preço de referência dos combustíveis, 
e vai aumentar em todo o estado do Maranhão o combustível para o 
consumidor. E o aumento não é da refinaria e nem do governo federal, 
não é do imposto federal, não é das distribuidoras, não é do posto de 
combustível e nem está aumentando o ICMS, não houve o aumento 
do ICMS, mas está aumentando o preço de referência, que é o preço 
médio ponderado do combustível para o consumidor final. E vejam: 
mesmo diante da CPI na Assembleia, o Governador Flávio Dino passa 
por cima de tudo e de todos e está aumentando esse preço médio pon-
derado e consequentemente, vai aumentar o preço dos combustíveis no 
Estado do Maranhão. Então, nós estamos solicitando as informações, os 
esclarecimentos ao Governo do Estado, ao Governador Flávio Dino, e 
ao Secretário de Fazenda para que possa explicar para a população por 
que um segundo aumento em menos de quinze dias? E aí passa de 4,86 
para 5,43, sem ter aumento na refinaria, sem ter aumento no posto, e ter 
um aumento ocasionado pela ganância do Governador Flávio Dino, em 
querer arrecadar mais. Porque a população precisa compreender que 
quanto mais aumento ele dá, melhor para Flávio Dino, quanto mais au-
mento do combustível, mais Flavio Dino vai arrecadar imposto para o 
Estado do Maranhão... que o requerimento seja aprovado... Senhor Pre-
sidente... costuma fazer lá no posto... colocar, fazer nos postos... Ficar 
atento aqui, sumiu de novo... Presidente. Concluído, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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Obrigado, Deputado Wellington. Como vota a Deputada Andreia Mar-
tins Rezende? Peço que habilite o áudio da deputada.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Bom dia a todos! Eu queria aproveitar 
a oportunidade, acho que não me fiz entender que eu queria uma Ques-
tão de Ordem no momento da aprovação do meu projeto para agradecer 
a V. Ex.ª, agradecer ao Bráulio a atenção de sempre, e a todos os colegas 
que votaram esse importante projeto que, com certeza, vai trazer me-
lhorias de vidas para muitas pessoas, Obrigada a todos. E o meu voto é 
pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputada Andreia, parabéns pela iniciativa e eu já vou determinar 
de imediato que a Diretoria-Geral da Mesa, para que tome as devidas 
providências para que seja produzida a Constituição de 89 em áudio e 
braile. Deputado Cleide Coutinho. Como V. Ex.ª vota com relação ao 
requerimento.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Requerimento foi indeferido. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pre-
sidente, só solicitar a V. Ex.ª que possa colocar na Ordem do Dia, da 
próxima terça-feira, para que possa ser apreciada pelo plenário o reque-
rimento, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Estará incluído na Sessão da próxima terça-feira, Deputado Wellington. 
Deputada Cleide, V. Ex.ª gostaria de falar alguma coisa ou foi impres-
são nossa?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Foi impressão. Está indeferido, só isso que eu 
falei. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael, o senhor acenou aí com a mão? Está declinando, não 
é?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – É matéria venci-
da. Depois a gente volta ao debate. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, nós estamos encerrando a nossa Ordem do Dia, 
a nossa pauta. Vamos partir para ao encerramento da Sessão, mas que-
ro informar a todos que nós, hoje, estamos iniciando, nós cedemos, o 
GEDEMA cedeu e a Assembleia, a nossa sede social, clube social dos 
servidores da Assembleia, lá no Maiobão, para que seja transforma-
do em um ponto de vacinação para o Município de Paço do Lumiar. 
Recebemos o pedido da Prefeita Paula, por intermédio do Deputado 
Pará Figueiredo. Fizemos as tratativas necessárias, porque lá na nossa 
sede funcionam programas sociais, funciona um programa social muito 
importante de assistência a crianças e adolescentes que estão em vul-
nerabilidade em razão das dificuldades socioeconômicas. Eles estão lá 
participando de atividades esportivas e atividades de música, dança. In-
clusive fazem algumas alimentações, lanche, almoço durante o período 
em que eles estão fazendo o curso. Então nós, a partir agora, abrimos 
para que a Prefeitura de Paço do Lumiar possa utilizar aquele espaço de 
segunda a quinta-feira, de forma que seja sem prejudicar as atividades 
do nosso projeto social. O nosso clube será utilizado para esta finali-
dade muito importante que é abrir mais um ponto de vacinação para o 
município de Paço do Lumiar. Faço referência à bela iniciativa, a ini-
ciativa importante da Prefeita Paula, Prefeitura de Paço do Lumiar em 
razão de quanto mais pontos de vacinação e, em especial, em regiões 
onde tem grande quantidade, grande densidade populacional é muito 
importante para que mais pessoas tenham acesso à vacinação. Inclusive 
faço referência à preocupação do Deputado Dr. Yglésio com relação ao 
acesso das populações mais carentes à vacinação, que muitas vezes não 
têm a informação a tempo e acaba atrasando, mesmo a vacinação já es-
tando disponível. Registro de um momento importante e cumprimento 
finalmente o Deputado Pará Figueiredo por ter sido o embaixador deste 
pedido aqui junto à Assembleia. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 132/2019, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.044/2021

Determina a publicação da Consti-
tuição Estadual do Maranhão de 1989 em 
áudio e braille.

Art. 1° A publicação comemorativa de 30 (trinta) anos da Cons-
tituição Estadual do Maranhão de 1989 deverá ser feita também em 
áudio e em braille, cuja disponibilização se dará no sítio eletrônico da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Art. 2° Esta Resolução Legislação entra em vigor na data de sua 
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Resolução pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça 
imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de junho de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 488/2021

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
DECRETAR luto oficial de 3(três) dias na Assembleia Legis-

lativa do Estado do Maranhão, devido ao falecimento do ex-Deputado 
Estadual Luiz Pedro de Oliveira, ocorrido no dia 02 de junho de 2021.  

 Publique-se e Cumpra-se.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 02 de junho de 2021.

. 
Deputado Othelino Neto

Presidente  

Deputada Andréa Martins Rezende   
Primeira Secretária

Deputada Dra. Cleide Coutinho 
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 049/2021, aprovado nos seus 
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turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 645/2021

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Paulino Neves.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Município de Paulino Neves, em todo territó-
rio do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões 
nas finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 17, de 29 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Municí-
pio de Paulino Neves.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 1º de junho de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 482/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 287 /2021, de autoria do 

Senhor Deputado  Professor Marco Aurélio, que Inclui o Feriado de 
Corpus Christi entre os feriados do Estado do Maranhão.

Nos termos da propositura de Lei serão permitidas no Feriado Es-
tadual de Corpus Christi somente atividades privadas e administrativas 
absolutamente indispensáveis.

 Registra a Justificativa do autor, que a medida ora proposta, tem 
por objetivo, fomentar a tradição cristã e atender os anseios do povo 
católico do Estado do Maranhão.

   Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 

afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto, 
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 287/2021.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 287/2021, 
nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, em 

1º de junho de 2021.                                                                                                                                                                                                                          

Presidente, em exercício: Deputado Wendell Lages
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
 Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                ________________________
Deputado Duarte Júnior                                                  ________________________

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021-CPL/AL PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 3320/2020-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio do Membro Relator, Alexandre Henrique Pereira da 
Silva, com fulcro na Tomada de Preço nº002/2021- CPL/ALEMA, com 
objeto de contratação de empresa especializada para a execução dos 
serviços de engenharia para correção dos problemas de desalinhamen-
tos e empenamentos na estrutura que compõe o painel de vidro existen-
te na Galeria “Deputado João Evangelista” torna público para conhe-
cimento dos interessados que adiará a sessão de licitação respectiva, 
anteriormente marcada para às 09:30 horas do dia 15 de maio de 2021, 
em virtude de conveniências administrativas. A nova data da realização 
será no dia 22 de junho às 09:30h, na Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão. São Luís, 31 de maio de 2021. Alexandre Henrique Pereira da 
Silva Membro Relator
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AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021-CPL/AL PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 1767/2020-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio do Membro Relator, Alexandre Henrique Pereira da 
Silva, com fulcro na Tomada de Preço nº002/2021- CPL/ALEMA, com 
objeto de Contratação de empresa de engenharia especializada para exa-
minar as causas, diagnosticar, fazer avaliação, apresentar relatório téc-
nico pericial aprofundado e propor correções de toda a problemática em 
especial relativas aos elementos estruturais de concreto armado e metá-
lico e aos elementos de vedação, divisória, pele de vidro, pisos, forros 
e cobertura, fornecendo todos os projetos, especificações, orçamento 
e demais documentos técnicos necessários à contratação das obras de 
correção dos problemas nas partes interna e externa do Complexo de 
Comunicação” torna público para conhecimento dos interessados que 
adiará a sessão de licitação respectiva, anteriormente marcada para às 
09:30 horas do dia 16 de maio de 2021, em virtude de conveniências 
administrativas. A nova data da realização será no dia 23 de junho às 

09:30h, na Assembleia Legislativa do Maranhão. São Luís, 31 de maio 
de 2021. Alexandre Henrique Pereira da Silva Membro Relator

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
004/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0989/2020-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Tomada de Preço, no dia 18 de junho às 09:30h, a Contratação de em-
presa especializada na execução de obras de adequação as normas de 
recomendações técnicas vigentes no que diz respeito a acessibilidade 
aos ambientes externos e internos dos conjuntos de edificações da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão”. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no sítio www.al.ma.leg.br no link 
Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALE-
MA, através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica 
(cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 
31 de maio de 2021. Lincoln Christian Noleto Costa. Membro Relator


