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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia onze de agosto de dois mil e vinte e dois.

Lula

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as):, Adriano, Ana do Gás, Ariston, Arnaldo Melo, Betel
Gomes, Carlinhos Florêncio, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo
Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Márcio Honaiser,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutora Thaíza
Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto,
Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Vinícius Louro e Wendell Lages,
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão
anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Lê Texto Bíblico e Ata) Ata lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o
Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INACIO – (Lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
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lazer e renda, sem qualquer transtorno para a população e sem ocorrência de um descumprimento à legislação vigente. Isso já acontece em
diversos ESTADOS brasileiros, que dinamizam suas economias a partir
da geração de emprego nas equipadoras, marcenarias e vendedores de
equipamentos.
Deste modo, este projeto de lei objetiva, incentivar, estimular o
desenvolvimento de eventos os quais irão gerar renda e proporcionar
lazer as pessoas amantes do som; garantir um local de entretenimento
aos jovens; a legalização desses eventos em locais adequados além de
promover sossego nas comunidades onde ocorrem essas festas.

PROJETO DE LEI Nº 363 / 2022
Dispõe sobre eventos de som automotivo em espaço apropriado no âmbito
do Estado do Maranhão.
Art. 1º É permitida a realização de eventos de som automotivo
em espaços apropriados, abertos ou fechados, desde que compatíveis
com a legislação local e previamente autorizados pelos órgãos municipais competentes, observadas as normas pertinentes à matéria.
Art. 2º Na ausência de órgão municipal capacitado, nos termos
da legislação específica, as atividades referidas no caput poderão ser
autorizadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais – SEMA.
Art. 3º A autorização a que se refere o caput só poderá ser concedida a locais em que esteja assegurado o devido isolamento acústico ou
condições ambientais que assegurem a inexistência de perturbação ao
sossego público, à saúde das pessoas e ao equilíbrio do meio ambiente.
Art. 4º Caso não sejam atendidos os requisitos do Art. 2º, ou haja
prejuízo ao sossego público, à saúde das pessoas ou ao equilíbrio do
meio ambiente, o órgão competente suspenderá imediatamente a realização do evento.
Art. 5º Na hipótese de realização de evento em desconformidade
com o previsto nesta Lei, a fiscalização caberá, prioritariamente, ao órgão competente para emissão da respectiva autorização.
Art. 6º O disposto no art. 5º não impede o exercício da atribuição
comum de fiscalização ambiental dos entes federativos e, em caso de
autuação em duplicidade, ensejada pela lavratura de autos de infração
nos âmbitos municipal e estadual, em face do mesmo infrator e pelo
mesmo fato, prevalecerá o auto de infração lavrado pelo órgão competente para emissão da autorização de que trata este artigo.
Art. 7º O Executivo Estadual regulamentará, no que couber, a
presente lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de agosto de 2022. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
JUSTIFICATIVA
O projeto de Lei que estamos apresentando nesta Casa Legislativa tem como objetivo instituir a regularização de um espaço adequado
para campeonatos, encontros e utilização de som automotivo.
A prática ilegal de som automotivo é uma problemática recorrente nos dias modernos. A utilização irregular dos sons desses veículos
traz descontentamento e perturbação do sossego para a população. Vale
ressaltar que por esses eventos ocorrerem na rua sem policiamento, há
uma exposição maior das pessoas frequentadoras dessas festas, possibilitando, inclusive, a prática de atos não condizentes com a legislação
vigente. Deste modo, é notória a necessidade da regularização desses
eventos, pois, a existência de um local apropriado e regulamentado pelo
Executivo vai permitir a evolução das exibições em eventos abertos ao
público, e atrairá diversos investimentos privados contribuindo para o

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de agosto de 2022. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INACIO – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Expediente lido, à publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Com a palavra Deputado Zé Inácio.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Fábio Braga, em exercício, senhores
e senhoras deputados e deputadas, galeria e imprensa. Quero destacar
na manhã de hoje, um evento que acontece neste momento na cidade
de Bequimão, hoje boa parte da população está reunida para inaugurar
o 45º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que será
sediado no município de Bequimão, é fruto de uma indicação nossa,
junto ao Governo do Estado, temos dialogado com o Comandante-Geral
da Polícia Militar, conversado com o Governador Brandão que muito
se empenhou para que esse momento ele acontecesse. Quero destacar
também o empenho do prefeito João Martins, na medida que tanto ele
como eu, como deputado que representa a cidade de Bequimão, fizemos
as tratativas necessárias com as autoridades competentes. E qual foi o
principal motivo que nos levou a fazer esta importante reivindicação? É
que com a construção da ponte sobre o Rio Pericumã, uma importante
obra que vai, que está já, já está beneficiando toda a região da Baixada
maranhense, sobretudo o litoral ocidental maranhense, isso interliga
vários municípios da região, encurta a distância entre a capital, o
acesso inclusive para outro estado, o estado do Pará, a capital Belém
do Pará, há uma necessidade de se ampliar a segurança pública naquela
região. E nós já vínhamos fazendo esse debate na medida que a ponte
estava em construção. Porque a construção dessa ponte que, como eu
disse, é uma importante obra, vai contribuir com o desenvolvimento
da nossa região, mas entendemos também que, com isso, o fluxo de
pessoas, o fluxo de negócios vai aumentar, porque essa ponte, de fato,
não liga somente Bequimão à Central do Maranhão. Ela interliga
toda uma região e também interliga a região a outras regiões. Havia a
necessidade de se ampliar a força pública de segurança, principalmente
nos municípios que estão na proximidade e na relação direta com a
cidade de Bequimão. Esse batalhão vai ampliar a segurança pública por
policiamento ostensivo não só na cidade de Bequimão, mas vai atender
a Palmeirândia, Alcântara e Peri-Mirim. São quatro municípios que
terão o reforço da segurança pública através da Polícia Militar. Haverá
uma ampliação de efetivo. Hoje o policiamento que tem ou que havia
foi reforçado. Mais policiais para atuar nesses quatro municípios. Nós
teremos uma melhor estruturação com mais policiais, com mais viatura,
com mais armamento, de tal forma que vamos ampliar a segurança,
principalmente nesses quatro municípios. Então destaco e, ao mesmo
tempo, parabenizo o Governador Brandão, que não pode estar, assim
como eu, neste momento, na cidade de Bequimão, participando desse
momento tão importante que é a inauguração do 45° Batalhão da
Polícia Militar por conta da legislação eleitoral. Mas quero agradecer,
de público, ao Governador, pelo empenho do Prefeito João Martins e
ao Governo do Estado que atende uma reivindicação nossa. E finalizo,
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Senhor Presidente, que a segurança pública na região da cidade
de Bequimão não vai melhorar e ampliar somente por conta dessa
importante ação do Governo do Estado, que é a inauguração, no dia
de hoje, do Batalhão da Polícia Militar na cidade de Bequimão, mas
também, em breve, daqui a mais ou menos vinte ou trinta dias, será
reinaugurada a delegacia de Polícia Civil no município de Bequimão.
Município que, nesses últimos anos, ficou praticamente sem estrutura
da delegacia de Polícia Civil. Nos próximos dias, até o mês que
vem no máximo, será reinaugurada a delegacia de Polícia da cidade
de Bequimão, que ficou por vários anos com a reforma paralisada e
que retomou. Houve uma determinação do Governador Brandão que
agilizasse para que, em breve, mais uma estrutura importante do aparato
da segurança pública do Estado do Maranhão seja...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Libere o som para o Deputado Zé Inácio concluir.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA - Que vai,
de fato, melhorar a segurança pública do município. O Batalhão foi
inaugurado hoje, a Delegacia de Polícia Civil será inaugurada nos
próximos dias. Isso mostra que nós, parlamentares, no uso das nossas
atribuições, podemos continuar lutando, batalhando, reivindicando
ações importantes que vão garantir mais tranquilidade à população dos
municípios maranhenses. Eu quero agradecer ao Prefeito João Martins
e ao Governador Brandão por essa importante ação. Ao prefeito por
confiar no Deputado Zé Inácio, e ao Governador Brandão por atender
nossas reivindicações. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Deputado Yglésio, V. Ex.ª pode permutar com o
Deputado Wellington do Curso? Pronto.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa. Eu venho
hoje a esta tribuna destacar o encontro fundamental que houve, na
cidade de Bacabal, na terça-feira, que foi o evento TRE em Ação, um
evento da Justiça Eleitoral comandado pela querida Desembargadora
Ângela Salazar, mas que também teve a participação da juíza da corte
eleitoral, Ana Graziela, e dos magistrados da cidade de Bacabal, Dra.
Gláucia, Dr. Marcelo Moreira. O Ministério Público também se fez
presente com a Dra. Tatiana e com a Dra. Klícia. A presença da OAB
ocorreu por meio da conselheira estadual da OAB, Amanda Waquim,
que inclusive é filha da nossa querida Deputada Socorro Waquim.
Também da presidente da Seccional de Bacabal, Dra. Andreia, que faz
um trabalho também belíssimo à frente da Ordem dos Advogados do
Brasil, lá na cidade de Bacabal, a presença do público, né? e a intenção
deste encontro, o objetivo desse encontro é exatamente chamar a
atenção para a presença feminina dentro das eleições, o empoderamento
das mulheres por meio da política. E se discutiu temas importantes
sobre a presença das mulheres nas chapas, um dado que foi fundamental
ser discutido é que os partidos políticos não podem apenas ocupar os
30% das vagas destinadas às mulheres com nomes que não venham
efetivamente fazer o trabalho político, que venham defender as suas
bandeiras, as suas causas. A Justiça Eleitoral será muito vigilante neste
tocante, a Desembargadora Ângela Salazar que a sua história de vida
demonstra a importância que tem da presença das mulheres hoje na
vida pública colocou exatamente isso, que o TRE, a Justiça Eleitoral
fará uma vigilância permanente para que a presença das mulheres
seja fundamental no processo eleitoral, inclusive com a fiscalização
em torno dessas candidaturas, fiscalizando os partidos, fiscalizando
hoje os recursos eleitorais que são destinados para as mulheres para
que elas possam ocupar esses espaços de destaque. O fortalecimento
das causas femininas ela será vencedora, será acrescida de propostas e
de normas que virão fortalecer essa luta é exatamente com a presença
das mulheres ocupando esses postos políticos de destaque, porque
por meio das Câmaras Municipais, das Assembleias Legislativas, da
Câmara Federal, do Senado Federal, é que são feitas, criadas as leis que
fortalecem todas as causas, por isso a necessidade que tem da presença
feminina dentro desse debate político com a sua participação efetiva.
E eu fiquei feliz exatamente porque, dentro do nosso partido, aqui no
Maranhão, somos presididos por uma mulher que é a ex-governadora
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Roseana, que é também candidata a deputado federal e que nós
esperamos que seja a deputada federal mais votada desta eleição, isso
é importante também para a causa feminina no nosso estado, o nosso
partido também em nível nacional tem uma candidatura hoje na disputa
da presidência também mulher, que é a senadora Simone Tebet que
junto com a Simone também tem uma outra senadora, que é a Mara
Gabrilli também de São Paulo. Isso mostra que o nosso partido faz esses
encaminhamentos de abrir espaços para a presença feminina dentro de
todo esse processo político. Então eu agradeço muito o convite que foi
feito pela desembargadora Ângela Salazar, porque essa discussão, esse
chamamento de atenção com a desembargadora têm feito por meio da
Justiça Eleitoral por onde tem passado, isso mostra exatamente uma
preocupação em garantir o direito da mulher maranhense de disputar
e garantir espaços fundamentais para o fortalecimento dela. Foi uma
presença maciça também da Sociedade Civil Organizada que esteve
presente, e isso mostra exatamente que o grande caminho para que
a gente possa defender o direito das mulheres é exatamente abrindo
espaço para que ela possa ocupar esses cargos importantes, inclusive
que interferem diretamente na vida da sociedade. Muito obrigado,
senhor presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA - Deputado Fábio Braga, por cinco minutos,
sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras Deputadas, senhores Deputados,
todos que nos assistem, nos ouvem pela Rádio e TV Assembleia,
imprensa, amigos e amigas do estado do Maranhão. Nesse meu retorno
a essa casa depois de uma licença de quatro meses, eu percorri algumas
cidades do estado do Maranhão, estive em boa parte das regiões
maranhense, ouvi atentamente algumas reclamações, ouvi também
opiniões da população e lamentos que a população de problema nos
últimos meses. Um deles é muito conhecido, que é a questão dos
ferryboats que fazem a travessia da Ponta da Espera até Cujupe no outro
lado da baía. Essa é uma reivindicação antiga do povo da Baixada, lá da
minha região, da minha querida cidade, a princesa da Baixada, a nossa
Suíça maranhense, que é a cidade de São Bento e também da região de
Pinheiro, Peri-Mirim, São Vicente Ferrer, Bequimão, Alcântara, todos
que precisam desse transporte marítimo para fazer, de maneira segura e
de maneira rápida, a travessia. É lamentável que ainda assim tenha essa
dificuldade e que não tenha se repensado essa maneira de se fazer esse
transporte nos últimos anos. Eu entendo que os futuros governadores
do Maranhão têm que pensar em alternativas já mais modernas, com
ferryboats mais modernos, mais bem equipados, para que se possa fazer
essa travessia com segurança, rapidez, em grande quantidade e que
possa se instalar também outras alternativas às pessoas que não precisam
fazer a travessia levando seus veículos, que seja travessia só de pessoas.
Eu acho que essa é uma alternativa que tem que ser repensada também.
Tem que ser pensada pelo novo governante. Isso não é uma novidade
em lugar nenhum do mundo. Existem várias situações. Existe na região
da Bahia, existe na região do Pará e isso pode ser feito em um curto
prazo de tempo. E outro assunto que me leva, a esta Casa, alardear a
questão das estradas maranhenses. Hoje para sair de São Luís por conta
da reforma e manutenção da BR-135, nós estamos tendo dificuldades,
tendo que passar horas em engarrafamento, em trânsito, complicado. E
outra situação é da MA-020 entre a minha querida cidade de Vargem
Grande e a minha querida cidade Coroatá, ligadas pela MA-020, por
conta de alguma ainda questão de sinalização. E ontem já estive com
o Secretário Aparício para que se possa fazer rápido essa sinalização.
Existem pontos, hoje, já detectados, na localidade ali da região do
IEMA, pontos que podem ser bem sinalizados e diminuir os acidentes.
Outro ponto é perto do sítio do Alagoano, isso já Coroatá/Peritoró, que
possa melhorar. Eu estive também conversando com o Secretário Sílvio
para que se dê, na região entre Vargem Grande e Coroatá, um olhar
mais da Secretaria de Segurança que olhe mais a questão de roubos,
a questão de furtos, a questão das motos que são roubadas na região e
que trafegam hoje livremente, fazendo com que esses veículos passem
a criar transtorno na região, passem a ser ponto de fuga, de roubos e

6

6

SEXTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2022

de também vários e vários acidentes que acontecem naquela região da
cidade de Coroatá. Eu tenho falado ao governador insistentemente sobre
a questão do Restaurante Popular para que possa levar esse conforto
alimentar à minha querida cidade de Coroatá, ao povo da cidade de
Coroatá, que é uma reivindicação antiga minha que venho, anos e anos
após, tentando que Coroatá, por conta também de toda a infraestrutura
que tem, o Hospital Macrorregional, UPA, que toda a minha região,
Vargem Grande, Nina Rodrigues, Presidente Vargas, necessita daquela
cidade para a questão de serviço hospitalar, então que possa ter também
um Restaurante Popular para que essas pessoas possam se utilizar a
um preço bem barato, acessível e de boa qualidade na alimentação,
principalmente, quando se deslocam àquela cidade para que você possa
ter qualidade no atendimento hospitalar da cidade de Coroatá, de todos
esses serviços na área de saúde que são propiciados pela cidade de
Coroatá. Eu entendo que essa questão da BR, da MA, a questão de
fazermos a sinalização devida, nós recuperarmos sempre, tenho sido
constantemente aqui a voz para que se possa ter sempre essa MA-020,
tendo ela em perfeito estado para que se possa trafegar com segurança,
evitando acidentes, evitando mortes, evitando também que no comércio
haja prejuízo por conta do transporte de...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Peço que libere o microfone para o Deputado
Fábio.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Então, para
complementar, eu digo que essa reivindicação dessa nossa região,
primeiro a região da Baixada, a questão dos ferryboats, a questão das
estradas naquela região e também na minha região entre Vagem Grande
a Coroatá, de Coroatá a Peritoró, que tenha sempre o olhar muito
próximo do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, da Secretaria
de Segurança, da Secretaria de Infraestrutura, para que nós possamos
viver com a devida prestação dos serviços do Estado, fazendo com
que a população da região esteja sempre muito bem atendida. Era isso,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Deputado Yglésio, por cinco minutos, sem
direito à apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador)
– Senhoras e senhores, bom dia a todos, a todas, a todos os meus nobres
colegas que aqui assistem. Hoje, subo à tribuna para tratar de dois temas
importantes: um, é o primeiro caso diagnosticado da varíola dos macacos,
a chamada Monkeypox. Tivemos o primeiro caso confirmado aqui no
Maranhão, portanto, confirmado ontem pela Secretaria um homem de
42 anos, morador de São Luís e sem histórico de viagem, o paciente
segue internado no Hospital Carlos Macieira, em tratamento. Outros
três casos suspeitos já foram levantados aqui no Maranhão, porém não
confirmados, foram descartados. Algumas informações básicas, aos que
nos assistem e, claro, a todos os presentes aqui na Assembleia, primeira
coisa: há algum perigo de ser, como aconteceu com a covid? De forma
alguma. A doença já começa sendo uma doença que se transmite de
contato de pele, não tem aquele contato pelo ar, não existe aquilo
ali na varíola dos macacos, portanto é muito menos transmissível e,
portanto, não se alastrará da forma que aconteceu com a covid. Como
é que as pessoas podem se proteger? O primeiro passo é evitar contato
direto com pessoas contaminadas, lembrando que a principal forma de
transmissão ocorre de pele com pele, pessoal, obviamente por meio
do contato com objetos em que o paciente tenha tido contato, certo?
Transmissão sexual, muito observada, então muito cuidado com isso
aí. O que se faz se está doente? Quando se aparecer um sintoma, um
sinal como febre alta e súbita, dor de cabeça, aparecimento de gânglios
pelo corpo, erupções, bolhas no corpo, de maneira injustificada, procure
o serviço médico com capacidade básica para fazer um diagnóstico,
um encaminhamento, qual diferença da varíola dos macacos para a
varíola humana? A varíola humana, praticamente erradicada por conta
das vacinas, mas cada um tem um tipo de vírus específico, portanto
não é a mesma doença, como é o tratamento? O tratamento de suporte,
principalmente hidratação, esperar as lesões evoluírem, não tem
um tratamento específico, um remédio direcionado para varíola dos
macacos, portanto o tempo, os cuidados básicos são os principais, há
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possibilidade de sequelas? Sim, os pacientes que têm muitas erupções
cutâneas às vezes isso acontece em genitais, por exemplo, pode ficar
com algumas cicatrizes ali e portanto muito cuidado durante todo
processo evolutivo, não deve a pessoa ficar escondida dentro de
casa, precisa de acompanhamento médico, como é que está sendo a
atuação do Ministério da Saúde nesse momento? Infelizmente ainda
insatisfatória, há uma previsão de cinquenta mil doses de vacina para
varíola dos macacos chegar nas próximas semanas. Então o governo tem
levado com lentidão isso, a gente acredita que o governo federal deva
intensificar suas ações, o Ministério da Saúde precisa fazer esse trabalho.
Toda forma, não há motivo para pânico, zero motivo para pânico, zero
motivo para isolamento social, a gente só tem que ter cuidado de fato
pelos locais que a gente anda, com as pessoas que a gente se relaciona
e, claro, vigilância médica muito importante. Denúncia, mais uma vez,
outra, infelizmente, parece que não acaba nesse Maranhão, por favor,
Márcio coloca ali na tela. Está aberto um edital em andamento para
concurso na Raposa, Raposa, seis vagas de vigia, quatro vagas de
auxiliar operacional de serviços diversos, agente administrativo quatro
vagas, uma vaga de arquivista, uma vaga de assessor jurista, uma vaga
de assessor contábil e uma de agente de contratação, portanto, quatorze,
quinze, dezoito vagas de concurso na Câmara da Raposa, Presidente
Beca, Vereador Beca, Presidente da Câmara da Raposa. Olha o que
acontece: você vai, essa falha já foi corrigida, mas olha só o ovo que a
gente tem aqui dentro desta galinha. Você abre o site da empresa L. J.
Assessoria e Planejamento Administrativo, que foi empresa escolhida
para fazer o concurso... Isso aí a página salva, porque a gente baixou
a página no momento em que a gente viu a fraude. Nós baixamos a
página e salvamos no computador com todos os arquivos que a gente
já sabia que eles iam fazer a alteração. O que aconteceu? Você abre a
página da L.J. Assessoria e Planejamento para fazer o formulário ali e
aparece o instituto Machado de Assis. Olha aqui o instituto Machado de
Assis, gente. Deputado Wellington, Dona Elmira do Machado de Assis,
das fraudes do concurso de Raposa, das fraudes do concurso de Paço
do Lumiar, já misteriosamente nesse instituto desconhecido, fazendo
aí, mais uma vez, as suas artimanhas, mais um prelúdio de fraude num
concurso no Maranhão aqui na Raposa. Vereador Beca estou de olho
em você. Nós vamos acompanhar. O concurso é pequenininho. Vamos
acompanhar os inscritos todos para saber quem são os parentes e quem
são os amigos que vão tentar colocar. Vão aprender a respeitar o povo
concurseiro do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA - Com a palavra, o Deputado Wellington do
Curso por cinco minutos, sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom-dia.
Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, a nossa luta permanente aqui
em defesa dos aprovados em concursos públicos, daqueles que estudam
para passar no concurso público, e uma luta permanente, uma luta
antiga em defesa dos maranhenses. Eu trago, mais uma vez, à tribuna
desta Casa, as nossas solicitações. Primeiro, nós encaminhamos ao
governo do Estado uma solicitação para que pudesse nomear os peritos
do concurso da Polícia Civil. Por quê? O governo do Estado anunciou
a nomeação de três delegados, três investigadores, três escrivães e não
nomeou nenhum perito, deixou de fora os peritos. Nós apresentamos
aqui a indicação para que o governo do Estado possa nomear todos os
peritos que estão faltando e mais os delegados que ainda estão faltando,
os escrivães e os investigadores para limpar, para acabar com a lista dos
aprovados no concurso da Polícia Civil. Não só os delegados, não são
os escrivães, não só os investigadores, mas os peritos que não foram
convocados e todos que ainda estão aguardando a nomeação na Polícia
Civil. Indicação que apresentamos hoje. Apresentamos também ao
governo do Estado outra Indicação solicitando que possa nomear os 1.100
aprovados no concurso da Polícia Militar. Restavam 1.400, mais os sub
judice de 2012 e de 2017 e mais os remanescentes. Estamos solicitando,
de forma oficial, ao governo do Estado para que possa nomear os 1.100
que estão faltando, mais os sub judice e os remanescentes da Polícia
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Militar do Estado do Maranhão. Apresentamos também o requerimento
para que o governo do Estado possa apresentar um cronograma de
nomeação desses aprovados, porque nós não podemos ficar à mercê da
politicagem, das informações privilegiadas que deputados, que políticos,
que têm tráfego no Palácio dos Leões, saibam de informações sem a
população saber, sem os aprovados saberem. Estamos solicitando, por
meio de requerimento, que encaminhe para a Assembleia Legislativa o
cronograma de nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar
e da Polícia Civil. Chega de politicagem, principalmente em ano de
eleição, 45 dias antes das eleições! Meu amigo, não adianta dizer que é
pai da criança, que se preocupou com os aprovados, com quem estudou
para concurso. Agora, nós precisamos ter o cronograma de verdade e
não usar politicagem. Dá para nomear todos os aprovados no concurso
da Polícia Civil, no concurso da Polícia Militar, do Iprev, da Aged, do
Detran, e ainda dá para realizar concurso nessas áreas. E mais: cadê
o concurso da Emap que foi anunciado? Enrolaram, enganaram e até
hoje não saiu. Queremos realização do concurso da Emap. Segundo:
cadê o concurso do Corpo de Bombeiros? Anunciaram, enrolaram,
enganaram e até hoje não saiu. Queremos o concurso do Corpo de
Bombeiros no Estado do Maranhão. Senhor Presidente, para finalizar a
fala sobre concurso, nós estamos hoje provocando a OAB, o Ministério
Público Estadual e também a Defensória Pública para saber qual o
posicionamento com relação à inconstitucionalidade da Prefeitura de
São Luís no concurso da Guarda Municipal exigindo a idade máxima de
35 anos. É inconstitucional. Solicitamos à OAB, ao Ministério Público
e à Defensoria Pública que se posicionem. As inscrições vão até o dia
19 agora de agosto, e a população precisa de algum posicionamento. A
Prefeitura continua calada, a prefeitura continua omissa, já provocamos
a prefeitura, já solicitamos informações e é inconstitucional, vai ter
problema no concurso da Guarda Municipal, escutem o que eu estou
dizendo. Professor e deputado Wellington do Curso, verdadeiramente,
em defesa dos concurseiros e dos aprovados em concursos no Estado do
Maranhão. Senhor Presidente, quero trazer também a informação que
continuamos fiscalizando os postos de combustíveis para que realmente
possam baixar o ICMS e, consequentemente, o preço da gasolina no
Estado do Maranhão. Já encontramos em alguns postos, hoje eu estarei
divulgando vídeo na rua, num posto de combustível, de postos que
estão praticando preços mais baixos. É a livre concorrência, nós vamos
informar pra a população esses postos que estão cobrando o combustível
mais baixo. Mas aqui queremos chamar a atenção do interior do estado,
cadê a fiscalização do PROCON e do Ministério Público? Recebemos
várias denúncias que postos no interior do estado ainda estão cobrando
30,05%. E não é difícil de acreditar porque na capital encontramos isso,
fizemos a denúncia, já solicitamos a SEFAZ, ao Governo do Estado
que se posicione com relação alguns postos cobrando 30,05%, e que na
verdade a culpa não é do posto é o Governo do Estado está ganhando
mais cobrando ainda os 30,05 que nós já reduzimos aqui na Assembleia
para 18%. Então, você do interior do estado pegue o seu comprovante,
pegue o seu cupom fiscal, peça o cupom fiscal, abasteça e confira se está
sendo cobrado dezoito ou trinta vírgula cinco por cento, se tiver sendo
cobrado acima de dezoito por cento mande o comprovante pelas redes
sociais, nós vamos investigar, fiscalizar, denunciar e cobrar para que o
combustível na sua cidade também seja o mais barato possível. Senhor
Presidente, antes que corte o microfone me conceda dois minutos, por
favor.....
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Peço que a Mesa deixe liberado logo, o
microfone do Deputado Wellington, por dois minutos, para concluir.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito
obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, a nossa luta em defesa
dos baixadeiros, a nossa luta em defesa da Baixada maranhense. E mais
ainda, o engodo que foi o ex-governador Flávio Dino passar durante
sete anos anunciando a ponte Central/Bequimão. Aí quando chega perto
de saída do governo, ele faz aquela pataquada, entrega de qualquer
jeito. Ex-governador Flávio Dino, atual governador, respeite a Baixada,
respeite Bequimão, respeite Central, respeite os municípios da Baixada.
É uma vergonha o que estão fazendo com Baixada. E a situação do
ferry! mentiram, enganaram, fizeram uma proposta de uma licitação,
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uma licitação fraudulenta, mafiosa, com corrupção. Uma licitação de
um bilhão seiscentos e cinquenta milhões de reais, que só de propina
iam levar de vinte a cinquenta milhões de reais. Professor Wellington,
Deputado Wellington, por que não deu certo a licitação? Porque aqui
na Assembleia tem um deputado corajoso que enfrentou a corrupção,
enfrentou esse sistema e denunciou a corrupção e denunciou essa
licitação fraudulenta. Ministério Público Federal está investigando.
O Ministério Público Federal está investigando. Denunciamos ao
Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, à Polícia
Federal, estão investigando. Fizeram o organograma do crime e na
cabeça, não fui eu que coloquei, ....o organograma do Ministério Público
Federal aparece o ex-governador Flávio Dino na cabeça desse grande
esquema. E é por isso que solicitamos a CPI do Ferry, doze deputados
já assinaram. Deputados que não são da Baixada já assinaram. E eu
quero chamar a atenção dos deputados que são da Baixada. Não adianta
dizer que defende a Baixada, defende Alcântara, defende o Bequimão,
defende Pinheiro, que vai fazer uma nova Baixada. Se defende a
Baixada, tem que assinar a CPI do Ferry. O deputado que não assinar
a CPI do Ferry é contra o baixadeiro, é contra a Baixada e é a favor da
corrupção. Estamos falando aqui de um bilhão, seiscentos e cinquenta
milhões de reais que o Ministério Público já está no encalço, já está
fiscalizando, já está investigando. CPI do ferry já! CPI para investigar e,
o mais importante, apresentar solução para os problemas do ferry boat
no Estado do Maranhão. Deputado Welington do Curso em defesa dos
baixadeiros, em defesa da população do Estado do Maranhão.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA - Projeto de lei em discussão, em votação,
primeiro e segundo turnos em regime de urgência. Tanto o Projeto de
Lei 330/2022, de autoria do Deputado Jota Pinto e o Projeto de Lei
356/2022, de autoria da Defensoria Pública, estão aguardando parecer,
portanto não entrarão na Ordem do Dia porque não há parecer das
comissões.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington solicita conferência de quórum, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – O Deputado Wellington solicitou conferência
de quórum. Zerar o painel e os deputados que quiserem confirmem as
suas presenças. Temos apenas 15 deputados presentes, portanto, não
há quórum para deliberação da Ordem do Dia desta Sessão Ordinária.
Todos os projetos ficam para a próxima Sessão. Tempo dos Partidos ou
Blocos. Deputado Roberto Costa, pela Liderança do Bloco Parlamentar
Independente, MDB/PV.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, questão de ordem. Depois inscreva o
deputado Wellington pela liderança do Bloco Parlamentar Democrático,
por favor.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa. Eu retorno
a esta tribuna para destacar uma vitória importante que nós estamos
tendo na cidade de Bacabal, onde tivemos a autorização do Governador
Brandão, com o apoio do ex-governador Flávio Dino, que foi para
que a gente pudesse ter a efetivação da Patrulha Maria da Penha na
cidade de Bacabal. Essa é uma luta antiga nossa, uma reivindicação
da nossa cidade, das mulheres bacabalenses. Destaco aqui também,
sempre presente nesta luta, a Vereadora Natália Duda que, na Câmara
Municipal, tem aprovado inclusive indicações, pedindo para que o
governo pudesse fazer a implantação dessa Patrulha Maria da Penha
na cidade, o que tem sido também a pauta da sua luta diária dentro do
município de Bacabal. Nós aqui, na Assembleia, sempre reforçamos
essa luta dela e a luta de todas as mulheres da cidade de Bacabal, e o
mais importante de tudo isso é que nós contamos com o apoio também
do Secretário de Segurança, Coronel Leite, do nosso comandante da
Polícia Militar, Emerson, o apoio do nosso comandante em Bacabal, o
Berredo, e também do coronel Marcos Túlio. Com essa rede de apoio à
implantação, nós já conseguimos, inclusive teremos a Tenente Soraia,
que é filha da cidade de Bacabal e que comandará a Patrulha Maria da
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Penha, que deve ser lançada, acredito, até o dia 20. E o mais importante
também é nossa participação na efetivação desta luta. Nós tínhamos
feito inclusive uma indicação de uma emenda de R$ 100 mil para que
se pudesse fazer o aparelhamento da estrutura que atenderá as mulheres
que necessitarão ou que precisarão em algum momento do apoio desse
suporte da Maria da Penha. Eu digo sempre que essa luta em defesa
dos direitos das mulheres se torna fundamental, é uma pauta presente
aqui na Assembleia, é uma pauta que tem esse se destacado em todo o
nosso Estado do Maranhão, no Brasil e que a Assembleia sempre teve
um papel muito presente dentro dela. Nós temos conhecimento disso,
porque aqui na Casa mesmo nós já tivemos o papel também de relator na
CPI de combate à violência contra mulher, nesta Casa, nós temos atuado
diretamente também nesse reforço diário aqui e em alguns municípios.
E esse ganho que nós estamos tendo, essa reivindicação que nós estamos
tendo por meio do Governador Carlos Brandão, da implantação dessa
patrulha vem reforçar exatamente esse direito, porque essa questão
da violência tem sido, os casos têm aumentado diariamente. E que é
necessário que a gente reforce essa rede de proteção para garantir a
dignidade das mulheres que que terminam sendo agredidas. Isso se torna
fundamental e eu fico muito feliz de poder dar a nossa contribuição à
cidade de Bacabal, para implantação dessa patrulha. Como eu disse,
fizemos a indicação da nossa emenda impositiva, e que foi atendida
pelo governo e que agora nós teremos as condições estruturantes de
fazer a implantação da Patrulha Maria da Penha, para reforçar mais essa
rede também de proteção. Então, eu quero destacar aqui esse ganho
importante para a cidade, esse ganho que se torna fundamental na luta
em defesa das mulheres da nossa cidade, e eu acho que o nosso trabalho
tem sempre que ser esse, priorizando sempre, combatendo esses abusos,
combatendo esse tipo de violência, porque só assim nós teremos uma
sociedade justa e igualitária, porque respeitar a mulher é respeitar o
direito à vida. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Deputado Wellington do Curso, pela
liderança.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bomdia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, aproveito esse tempo
destinado ao meu partido, o PSC, para fazer referência elogiosa ao
presidente do nosso partido, Deputado Federal Aluísio Mendes. E,
mais uma vez, agradecer ao Deputado Federal Aluísio Mendes por nos
receber no PSC, a mim e ao nosso candidato ao governo do Estado,
Dr. Lahésio Bonfim. E é motivo de orgulho tendo em vista que o nosso
partido é presidido pelo Deputado Federal Aluísio Mendes, que tem
o reconhecimento das suas ações no Parlamento Federal e de todo
o Brasil. E é por isso que, nesse momento, exalto mais uma vez e
agradeço ao Deputado Aluísio Mendes. Senhor Presidente, nós temos
sido vítimas, alvo de ataques de fake news. Não é a primeira vez nem
a segunda. Em várias oportunidades já fomos atacados por fake news.
Inclusive já denunciamos na Polícia Federal. Conseguimos identificar
que essas ações criminosas partiram de dentro do Governo, partiram
de pessoas ligadas ao Governo, inclusive de parlamentares, que é
lamentável, que é triste. E, mais uma vez, nessa semana fomos atacados
por fake, fantasmas. E quando a gente vai verificar no Facebook ou
no Instagram, foi criado recentemente somente para atacar a honra das
pessoas. Mas continuamos firmes no nosso propósito em defender a
população do estado do Maranhão. Pagamos um preço muito alto por
defender a população, mas vamos continuar firmes. Enquanto eles
atacam com mentiras e com fake, nós venceremos com a verdade. E é
por isso, Senhor Presidente, que nesse momento também quero fazer
uma defesa do nosso candidato ao Governo do Estado, Doutor Lahésio
Bonfim.O Doutor Lahésio Bonfim, quando estava com um 1%, 2%,
diziam que ele não ia a lugar nenhum que não ia chegar a lugar nenhum.
Hoje, ele está aparecendo nas pesquisas em terceiro lugar, em outras
pesquisas, até em segundo lugar e na pesquisa deles, feita por eles. E
preste bem atenção à pesquisa que eles querem divulgar, porque tem
pesquisas internas que o doutor Lahesio Bonfim está em segundo
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e, algumas vezes, até em primeiro. E isso tem incomodado. E é por
isso que o Doutor Lahésio Bonfim tem sido atacado com fakes, com
mentiras, com covardias. Uma foi com relação à declaração de bens
de 2018 para a declaração de bens de 2022. Houve um aumento na
declaração de bens, perfeitamente natural, tendo em vista a evolução
patrimonial? Não. Tendo em vista a valorização dos bens em dois anos.
Mas o que tentaram fazer para prejudicar o nosso candidato ao Governo
Dr. Lahésio Bonfim é criminoso, é crime, crime eleitoral, crime.
Fizeram uma manipulação. Colocaram o mesmo bem duas vezes, como
no caso, um corola, uma fazenda, para tentar ludibriar a população,
enganar a população, mentir para a população. Mas restabelecemos a
verdade e mostramos as informações corretas. Já estão dizendo que
meu candidato ao Governo, doutor Lahésio Bonfim, é milionário. Que
bom, é ótimo que meu candidato ao Governo do Estado seja milionário.
É melhor ser milionário do que ser corrupto, do que ser ladrão, como
tem candidato que é corrupto e candidato que é ladrão. Então respeite a
história do Dr. Lahesio Bonfim. Respeite a história de que está levando
a esperança para os maranhenses. E ele, levando a esperança para os
maranhenses, tem incomodado muito agente. Mas pode ter certeza
que com a verdade, com ações efetivas e, principalmente, nós estamos
apresentando soluções para os problemas do Estado do Maranhão. O
que levamos para o interior do estado, o que levamos para a população
com o Dr. Lahesio Bonfim é bem claro, é simples, propostas e soluções
para o Maranhão, propostas e soluções para o Maranhão. E é por isso
que eu estou neste projeto. Você que nos acompanha, por meio das
redes sociais, da TV Assembleia, acompanha os nossos trabalhos que
nós fiscalizamos, denunciamos, cobramos, todos os dias acreditamos e
lutamos por um Maranhão melhor. É por isso que estamos no projeto
do Dr. Lahesio Bonfim de reconstrução do Maranhão, de esperança para
o Maranhão. Doutor Lahesio Bonfim, continue contando com o nosso
apoio incondicional em defesa da população do Estado do Maranhão.
Que Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Deputado Márcio, Vossa Excelência quer fazer
uso da palavra? Se sim, faça o sinal de positivo. Deputado Márcio
Honaiser, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Se quiser, faça
o sinal de positivo aqui para a gente. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Não há orador. Bloco
Parlamentar Democrático. Não há orador. Progressistas. Não há orador.
Partido Social Democrático. Não há orador.
V – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Sexagésima Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia dez de agosto de dois mil e vinte
e dois.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos
Florêncio
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Detinha, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo
Holanda, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios e Wellington do Curso. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Betel Gomes, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutora
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rildo Amaral,
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Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da ata
da sessão anterior, que foi aprovada. No tempo destinado ao Pequeno
Expediente, ouviram-se os Deputados (as): Doutor Yglésio e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria que ficou
transferida para a próxima Sessão ordinária. No primeiro horário do
Grande Expediente, não houve oradores inscritos. No tempo destinado
aos Partidos e Blocos, o Deputado Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que,
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 10 de agosto de
2022.
Deputado Othelino Neto
Presidente
Deputado Carlinhos Florêncio
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Wellington do Curso
Segundo Secretário, em exercício.
LEI ORDINÁRIA Nº 11.805 DE 10 DE AGOSTO DE 2022
Dispõe sobre o manuseio, a utilização, a queima, a soltura e a proibição de
comercialização de fogos de artifício de
estampido, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica proibida a queima, a soltura, o manuseio, a utilização e a comercialização de fogos de artifícios de estampido, assim
como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivo de efeito sonoro ruidoso, que ultrapasse os 100 decibéis à distância 100(cem) metros de sua
deflagração, no Estado do Maranhão, estabelecendo normas de proteção principalmente: à vida animal, nos termos do artigo 225, parágrafo
1º, inciso VII, da Constituição Federal (proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à
crueldade); ao Idoso, nos termos da Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, art. 19, incisos, e parágrafos; e à Pessoa com
Deficiência, nos termos da Lei nº 13.146 de 2015, que dispõe sobre o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 5º.
Art. 2º - A venda de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos
abaixo de 100 decibéis no território maranhense será feita obrigatoriamente às pessoas físicas, jurídicas, associações, clubes, torcidas organizadas e entidades que estejam munidos de autorização expedida pela
autoridade competente, e assumam a responsabilidade pela sua queima
em jogos, festividades e ocasiões especiais.
Art. 3º- A queima de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos
permitidos por essa lei não será permitida:
I- às portas, janelas e terraços de edifícios;
II- em área de proteção ambiental e nas proximidades de jardins,
matas e ginásios desportivos;
III- em distância inferior a 500 (quinhentos) metros de hospitais,
casa de saúde, templos religiosos, escolas, asilos e postos de gasolina.
Art. 4º- O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará ao
infrator a imposição de multa no valor de R$ 4.284,00 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais) à R$21.504,00 (vinte e um mil, qui-
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nhentos e quatro reais), conforme a quantidade de fogos utilizados, o
valor será dobrado na hipótese de reincidência, entendendo-se como
reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a
30(trinta) dias.
Parágrafo único. Os valores serão depositados no Fundo Estadual
de Saúde.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º - Ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública Estadual, a fiscalização do cumprimento dos dispositivos
constantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração.
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 5.759 de 26 de julho de 1993 e as demais disposições
em contrário.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 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 10 de agosto de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
LEI ORDINÁRIA Nº 11.806 DE 10 DE AGOSTO DE 2022
Institui a Campanha “Com a Força
do Coração Lilás” nas Unidades de Ensino da Rede Pública e Privada, no âmbito
do Estado do Maranhão e determina disponibilizar no ato da matrícula do aluno,
ficha de dados com o intuito de obter informações como medida de prevenção à
violência doméstica e familiar e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica instituída nas Unidades de Ensino da Rede Pública e
Privada, no âmbito do Estado do Maranhão, a Campanha “Com a Força
do Coração Lilás” como medida de prevenção ao combate à violência
doméstica e familiar.
Parágrafo único – As Unidades de Ensino tratadas no “caput”
disponibilizarão à mãe ou à responsável legal pelo aluno, material com
conteúdo informativo sobre a política de combate à violência doméstica
e familiar, como instrumento inerente à Campanha “Com a Força do
Coração Lilás”.
Art. 2.º A Unidade de Ensino, através de formulário próprio, solicitará à mãe ou à responsável legal pelo aluno que responda às indagações contidas no formulário, cujo objetivo é obter dados sobre violência
doméstica e familiar.
§ 1º. O preenchimento do formulário tratado no “caput” será
efetuado individualmente e entregue ao servidor da Unidade de
Ensino Pública ou ao funcionário da Unidade de Ensino Privada
responsável pela matrícula do aluno, devidamente lacrado e,
encaminhado à direção da Unidade de Ensino.
§ 2º. O conteúdo do formulário será mantido em sigilo pela
direção da Unidade de Ensino.
§ 3º. Se constatado atos de violência doméstica e familiar
em algum dos formulários preenchidos, a direção da Unidade de
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Ensino, comunicará às autoridades competentes para providência.
§ 4º. Nos casos em que for constatado a recém-agressão, a
autoridade competente deve ser comunicada imediatamente pela
direção da Unidade de Ensino e, se possível, manter a mãe ou a
responsável pelo aluno na dependência da Unidade até a chegada
da autoridade.
Art. 3.º Ao Poder Público, por meio de tecnologia, compete disponibilizar um canal de comunicação direta entre a Unidade de Ensino
e as autoridades competentes.
Art. 4.º Não é dado a mãe ou a responsável pelo aluno o direito
de recusa ao preenchimento do formulário de informações conforme
§1º, do artigo 2º, da presente Lei.
§ 1º. Em caso do não preenchimento da ficha de informações,
a direção da Unidade de Ensino deve entrar em contato com a mãe
ou a responsável pelo aluno e solicitar que compareça à Unidade de
Ensino para efetivação da matrícula.
§ 2º. Caso a mãe ou a responsável insista em não responder
as perguntas constantes no aludido formulário de informações, a
Unidade de Ensino efetivará a matrícula e o servidor/funcionário
responsável deve atestar no prontuário do aluno a devida recusa.
§ 3º. Confirmada a recusa o servidor/funcionário dará
encaminhamento à matrícula do aluno e comunicará a recusa à
Direção da Unidade para providência.
Art. 5.º Ao Poder Público compete, através de Decreto, estabelecer regulamentação própria às medidas necessárias ao cumprimento
da presente Lei.
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 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 10 de agosto de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
LEI ORDINÁRIA Nº 11.807 DE 10 DE AGOSTO DE 2022
Dispõe sobre a liberdade religiosa
e/ou credo e a aplicação de sanções administrativas a quem praticar atos de discriminação por motivo de religião ou crença,
no âmbito do Estado do Maranhão.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:
Art. 1º Fica assegurada, no âmbito do Estado do Maranhão, a
liberdade religiosa e/ou credo destinada a proteger e garantir o direito individual à liberdade de crença, pensamento, discurso, culto e de
orientação religiosa.
Art. 2º É livre a expressão e manifestação da religiosidade, individual ou coletivamente, por todos os meios constitucionais e legais
permitidos, assegurando:
I - o livre exercício de cultos religiosos e igrejas e a proteção aos
respectivos locais de culto, sem qualquer embaraço ao seu funcionamento, permitida a ainda a colaboração de interesse público; e
II - o regular funcionamento de cultos religiosos, igrejas e templos.
Art. 3º Ninguém será obrigado a:
I - professar ou negar crença religiosa;
II - participar ou rejeitar participação em atos de culto religioso;
III - receber assistência religiosa;
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IV - prestar juramento desonroso a sua religião ou crença.
Art. 4º Nenhum indivíduo ou grupo, ainda que minoritário, poderá sofrer discriminação por motivos de religião ou crença.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se atos
discriminatórios por motivo de religião ou crença:
I - toda distinção, exclusão, restrição ou preferência estatal fundada em religião ou crença específica;
II - qualquer ato ou incitação à violência contra indivíduos ou
grupos religiosos;
III - a restrição de ingresso ou permanência em ambientes públicos ou privados acessíveis ao público em razão de convicção religiosa;
IV - criar embaraços à utilização das dependências comuns e
áreas não privativas de edifícios por motivo de religião ou crença;
V - restrição à contratação de bens e serviços em razão de convicção religiosa de quaisquer das partes;
VI - proibição à livre expressão ou manifestação religiosa, individual ou coletiva;
VII - recusar, retardar, impedir ou onerar a utilização de bens,
serviços, meios de transporte ou de comunicação, consumo de bens,
hospedagem em hotéis, motéis, pensões e estabelecimentos congêneres
ou o acesso a espetáculos artísticos ou culturais por motivo de religião
ou crença;
VIII - recusar, retardar, impedir ou onerar a locação, compra,
aquisição, arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis por
motivo de religião ou crença;
IX - praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação, o
preconceito ou prática de qualquer conduta discriminatória por motivo
de religião ou crença; e
X - criar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propagandas que incitem ou induzam à
discriminação por motivo de religião ou crença.
Art. 5º O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras previstas na legislação vigente:
I - advertência, quando da primeira autuação de infração; ou,
II - multa, a ser fixada entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
50.000,00 (cinquenta mil reais), considera a situação econômica do infrator e as circunstâncias da infração;
III - suspensão da licença estadual para funcionamento por 30
(trinta) dias; e,
IV - cassação da licença estadual para funcionamento.
§ 1º A cada reincidência o valor da penalidade de multa será
aplicado em dobro.
§ 2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista
no caput serão atualizados, anualmente, de acordo com o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice previsto em legislação
federal que venha a substituí-lo.
§ 3º As penalidades previstas nos incisos III e IV do caput serão
aplicadas às pessoas jurídicas que reincidirem no descumprimento do
disposto nesta Lei, sem prejuízo da aplicação da penalidade de multa.
Art. 6º O descumprimento dos dispositivos desta Lei por órgãos
e entidades públicas ensejará a responsabilização administrativa de seus
dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 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 10 de agosto de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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