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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
PRESIDENTE

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE

Dep. Zito Rolim

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Hélio Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim

VICE-PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Adelmo Soares
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputada Mical Damasceno
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zito Rolim
Deputado Fábio Braga
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Fábio Macêdo

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Neto Evangelista
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Dr. Yglésio                                      Deputado Adelmo Soares
Deputada Mical Damasceno                          Deputado Edson Araujo
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista    Deputada Betel Gomes
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputada Daniella Tema                                  Deputado Rafael Leitoa
Deputado Professor Marco Aurélio                  Deputado Ricardo Rios 
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista      Deputado Wendell Lages
Deputado Ariston

Titulares
Deputada Mical Damasceno
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zito Rolim
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputado Fábio Braga
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Ciro Neto
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Fábio Braga
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Mical Damasceno
Deputada Daniella Tema
Deputado Neto Evangelista
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ricardo Rios
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUARTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2021 3

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  11 / 08 / 2021 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1.BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO..........33 MINUTOS
2.BLOCO PARL. INDEPENDENTE..............................08 MINUTOS 
3.BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE............................08 MINUTOS
4.BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO...............................11 MINUTOS
     ESCALA RESERVA
5.PARTIDO VERDE..........................................5 (CINCO) MINUTOS
6.PSDB...............................................................5 (CINCO) MINUTOS 

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 11.08.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA 

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 358/2021, ENCAMINHADA 
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 071/2021, ALTERA 
A LEI Nº 7.779, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE DISPÕE SO-
BRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO, A 
LEI Nº 10.151, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014, QUE DISPÕE SO-
BRE A REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA FAZENDA (SEFAZ), E A LEI Nº 8.205, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2004, QUE INSTITUI O FUNDO MARANHENSE 
DE COMBATE À POBREZA, CRIA O COMITÊ DE POLÍTICAS DE 
INCLUSÃO SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PA-
RECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO ESPECIAL DESIGNADA 
PELA  RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 123/2015, CON-
FORME O § 6° DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
450/2004. - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 359/2021, ENCAMINHADA 
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 075/2021, ALTERA 
A LEI Nº 7.799, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE DISPÕE SO-
BRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO.. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO ESPECIAL DE-
SIGNADA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 
123/2015,  CONFORME O § 6° DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO 
LEGISLATIVA Nº 450/2004. - RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES.

II – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 
292/2021).

3. PROJETO DE LEI N° 381/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 085/2021). – ALTERA 
A LEI Nº 10.400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, QUE DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLU-
SÃO SOCIOPRODUTIVA - MAIS RENDA, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. - COM PARECER FAVORAVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES.

III – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE LEI N° 368/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 073/2021). – ALTERA A 
LEI Nº 10.213, DE 9 DE MARÇO DE 2015, A LEI Nº 10.322, DE 24 
DE SETEMBRO DE 2015, A LEI Nº 6.513, DE 30 DE NOVEMBRO 

DE 1995, E A LEI Nº 6.107, DE 27 DE JULHO DE 1994.. - COM 
PARECER FAVORAVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES.

5. PROJETO DE LEI N° 370/2021, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 074/2021). – INCLUI 
DISPOSITIVOS À LEI Nº 10.467, DE 7 DE JUNHO DE 2016, QUE 
DISPÕE SOBRE OS PRODUTOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁ-
SICA NO ÂMBITO DO ESTADO - COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 
140/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, 
CONCEDE A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO EX-PRESI-
DENTE JOSÉ SARNEY- COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 
035/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE 
PROPÕE ALTERAR O ART. 10 DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
449 DE 24 DE JUNHO DE 2004 (REGIMENTO INTERNO DA AS-
SEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO). COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES E DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – RELATORA DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO E 

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

8. REQUERIMENTO Nº 288/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO DIRETOR-GERAL DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO NO MARANHÃO 
– DETRAN, SENHOR FRANCISCO NAGIB, SOLICITANDO QUE 
ENCAMINHE RELATÓRIO CONTENDO AS JUSTIFICATIVAS DE 
CONCESSÃO DAS DIÁRIAS AOS SERVIDORES ESPECIFICA-
DOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO ANO 
DE 2020, ATÉ O PRESENTE MOMENTO. INDEFERIDO – O AU-
TOR RECORREU AO PLENÁRIO.

9. REQUERIMENTO Nº 289/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA FAZENDA, SENHOR MARCELLUS RIBEIRO, SO-
LICITANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATORES QUE 
OCASIONARAM O REAJUSTE DO PREÇO MÉDIO PONDERA-
DO AO CONSUMIDOR FINAL (PMPF) PARA OS COMBUSTÍVEIS 
PREVISTO NO ATO COTEPE N° 25 DE 22 DE JULHO DE 2021. 
INDEFERIDO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO.

10. REQUERIMENTO Nº 301/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ROBERTO COSTA, QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLE-
NÁRIO, SOLICITA A REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO SOLENE 
PARA ENTREGA DA MEDALHA “MANUEL BECKMAN” A SE-
NHORA ÂNGELA MARIA MORAES SALAZAR, A SER REALIZA-
DA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

11. REQUERIMENTO Nº 302/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO OTHELINO NETO, QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLE-
NÁRIO, SOLICITA A REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO SOLENE 
PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO 
SENHOR SÉRGIO LUÍS VERAS PARENTE, A SER REALIZADA 
NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.

12. REQUERIMENTO Nº   303/2021, DE AUTORIA DO DE-
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PUTADO ROBERTO COSTA, QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLE-
NÁRIO, SOLICITA A REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO SOLENE 
PARA HOMENAGEAR O EX-PRESIDENTE JOSÉ SARNEY PELO 
TRANSCURSO DOS SEUS 90 ANOS DE VIDA, DEDICADOS AOS 
INTERESSES DO MARANHÃO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 11/08/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 384/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO ARNALDO MELO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O INSTITUTO SEVERIANO DA SILVA LIMA.

2.PROJETO DE LEI Nº 386/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO FÁBIO BRAGA, QUE INSTITUI O PLANO ESTADUAL DE 
GEORREFERENCIAMENTO DAS ÁREAS DESERTIFICADAS, 
DEVIDO A EROSÃO DO SOLO NO ESTADO DO MARANHÃO.

3.PROJETO DE LEI Nº 387/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO FÁBIO BRAGA, DISPÕE SOBRE O MONITORAMEN-
TO, CADASTRAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES, 
MATAS CILIARES E ENTORNO DOS RIOS QUE BANHAM O 
ESTADO DO MARANHÃO E SEUS AFLUENTES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

4.PROJETO DE LEI Nº 388/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ROBERTO COSTA, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 
11.076, DE 19 DE JULHO DE 2019.

PRIORIDADE 1ª SESSÃO
1.PROJETO DE LEI Nº 385 (MENSAGEM Nº 088/2021), DE 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE APROVA A DECLA-
RAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO PODER EXECUTIVO COM A 
ABSORÇÃO, À MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL, DO TRECHO 
DA RODOVIA MA-006, COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICÍ-
PIOS DE BALSAS E ALTO PARNAÍBA, PERTENCENTE A ESTA 
UNIDADE FEDERATIVA, COM EXTENSÃO DE 241,70 KM.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 382/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO,  QUE ALTERA A LEI ORDINÁRIA ESTA-
DUAL Nº 10.790, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017.

2.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 38/2021, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE CONCEDE A 
MEDALHA NEGRO COSME AO SENHOR GERSON PINHEIRO, 
SECRETARIO DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL.

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 39/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE CONCEDE 
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO MATEMÁTICO,  
ENGENHEIRO MEC NICO E EMPRESÁRIO, JOÃO AFRO BAR-
ROS LEAL, NATURAL DO CEARÁ.

4.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 40/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, CONCEDE 
A MEDALHA DE HONRA E MÉRITO LEGISLATIVO JACKSON 
LAGO AO DR. HAROLFRAN ALVES DE MELO.

5.MOÇÃO Nº 57/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO CORONEL FLÁVIO ANTÔNIO SIL-
VA DE JESUS, POR ASSUMIR A CHEFIA DO PARQUE NACIO-
NAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 380/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO LUÍS HENRIQUE LULA, VEDA A RETENÇÃO DE DES-
CONTOS NO PAGAMENTO DE RECURSOS EMERGENCIAIS AO 
SETOR CULTURAL E A EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS COM ENTES FEDERATIVOS NOS EDITAIS DO SE-

TOR CULTURAL, ESPORTIVO, VOLTADOS PARA A AGRICUL-
TURA FAMILIAR, QUILOMBOLA E DE RÁDIOS COMUNITÁ-
RIAS NA FORMA DA LEI QUE MENCIONA.

ORDINÁRIA 4ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 379/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WELLINGTON DO CURSO, DISPÕE SOBRE A OBRIGA-
TORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AMBIENTE ADEQUADO DE 
TRABALHO E REPOUSO PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFER-
MAGEM DURANTE O HORÁRIO DE TRABALHO NO ESTADO, 
NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Diretoria Geral de Mesa, 10 de agosto de 2021.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia dez de agosto dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-

das.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Luiz Henri-

que Lula da Silva.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Perei-
ra, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Douto-
ra Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Da-
masceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Mar-
co Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, 
Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. Au-
sentes os (as) senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, 
Arnaldo Melo, Doutora Thaíza Hortegal, Pará Figueiredo, Ricardo Rios 
e Vinícius 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 - 
Com a palavra, o Senhor Secretário em exercício para fazer a leitura do 
Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA (lê Texto Bíblico e 
Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, a Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do 
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 086/2021
São Luís, 09 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que autori-
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za o Poder Executivo a utilizar, nos termos em que especifica, recursos 
públicos para assegurar a adequada prestação do serviço de transporte 
aquaviário intermunicipal.

É consabido que, por determinação constitucional (art. 175, 
parágrafo único, inciso IV, Constituição Federal), os serviços públicos 
devem ser prestados de forma adequada. Nos termos do art. 6º, §1º, 
da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, serviço público 
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua presta-
ção e modicidade das tarifas.

Em virtude de falhas na prestação dos serviços de transpor-
te intermunicipal aquaviário por parte da empresa SERVI-POR-
TO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.097.762/0001-37, foi determinada, por meio do Decreto nº 35.612, 
de 17 de fevereiro de 2020, a intervenção na gestão da empresa, a qual 
foi reiterada pelo Decreto nº 36.431, de 22 de dezembro de 2020.

Em Relatório Parcial de Intervenção, foi apresentado, à Agência 
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB, detalha-
mento da situação econômica, financeira e operacional em que se en-
contrava a permissionária, bem como as medidas adotadas pelo Poder 
Concedente, durante a intervenção, para garantia da adequada prestação 
do serviço e para contorno da embaraçosa situação financeira da socie-
dade empresária.

Considerando que, após a primeira intervenção, a gestão da per-
missionária não observou as orientações indicadas, as quais eram re-
levantes para o prosseguimento do trabalho de recuperação da frota, 
bem como para reabilitação da saúde financeira e fiscal da empresa, por 
meio do Decreto nº 36.788, de 14 de junho de 2021, foi prorrogada a 
intervenção do Poder Concedente na SERVI PORTO a fim de que fosse 
dado prosseguimento às ações até então desenvolvidas, bem como as-
segurada a adequação na prestação do serviço de transporte aquaviário 
intermunicipal.

Nesse contexto, edita-se a presente Medida Provisória a fim de 
que o Poder Executivo fique autorizado a utilizar recursos estaduais 
para a manutenção da prestação adequada do serviço de transporte 
aquaviário intermunicipal, enquanto durar a intervenção na SERVI-
-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA, de que trata o Decreto 
nº 36.431, de 22 de dezembro de 2020, e o Decreto nº 36.788, de 14 de 
junho de 2021.

Os recursos a serem utilizados serão destinados exclusiva-
mente para assegurar o restabelecimento e manutenção da presta-
ção adequada do serviço concedido, notadamente na recuperação 
das 03 (três) embarcações da empresa (Cidade de Tutóia, Baía de 
São José e Cidade de Araioses).

A utilização dos recursos dependerá de prévia atestação da im-
possibilidade de a SERVI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA 
adimplir as obrigações necessárias para a manutenção do serviço ade-
quado com recursos próprios.

Os valores despendidos pelo Estado deverão lhe ser restituídos 
ou compensados pela SERVI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) 
LTDA, seus acionistas e concessionários, com correção monetária pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, nos termos do art. 25 
da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Não sendo res-
sarcido de forma amigável, o Estado do Maranhão adotará as medidas 
judiciais cabíveis para garantia do reembolso do valor dispendido.

Em observância ao Princípio da Transparência, o Estado do Ma-
ranhão disponibilizará, em seção própria do Portal da Transparência do 
Poder Executivo, os dados e relatório detalhado acerca da execução do 
disposto nesta Medida Provisória.

 A relevância da matéria está relacionada com a necessidade de 
garantia da adequada prestação do serviço, em conformidade com o que 
determinam o art. 175, parágrafo único, inciso IV, Constituição Federal, 
e o art. 6º, §1º, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Registre-se que o Poder Executivo, por meio da MOB, já realizou 
procedimentos licitatórios para seleção de concessionário do serviço 
público de transporte aquaviário intermunicipal de passageiros, cargas 
e veículos de navegação marítima entre o Terminal Marítimo Ponta da 

Espera e o Terminal Marítimo do Cujupe. O último foi realizado em 
2020. A Concorrência n° 01/2020 (Processo nº 043935/2020 - MOB) 
foi fracassada em razão da desclassificação das propostas apresenta-
das. Tal conjuntura reforça, ainda, a excepcionalidade da medida ora 
proposta.

A atual situação financeira da permissionária não suporta a recu-
peração, com as receitas próprias, das três embarcações de sua proprie-
dade, as quais se encontram em situação de deterioração em razão da 
histórica falta de manutenção, conforme Ofício nº 593/2021 - GAB/
MOB. Por essa razão, a urgência da autorização contida nesta Medida 
Provisória decorre da própria essencialidade do serviço de transporte 
aquaviário intermunicipal, o qual é imprescindível para o deslocamen-
to diário de diversos cidadãos entre os municípios maranhenses. Esse 
contexto, portanto, exige célere atuação do Poder Concedente a fim de 
evitar a paralisia do referido serviço.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 360, DE 06 DE AGOSTO DE 
2021.

Autoriza o Poder Executivo a utili-
zar, nos termos em que especifica, recur-
sos públicos para assegurar a adequada 
prestação do serviço de transporte aqua-
viário intermunicipal.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar recursos es-
taduais para a manutenção da prestação adequada do serviço de trans-
porte aquaviário intermunicipal, enquanto durar a intervenção na em-
presa SERVI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.097.762/0001-37, de que trata o Decreto nº 36.431, de 
22 de dezembro de 2020, e o Decreto nº 36.788, de 14 de junho de 2021.

§ 1º Os recursos a serem utilizados serão destinados 
exclusivamente a assegurar o restabelecimento e manutenção da 
prestação adequada do serviço concedido, notadamente na recuperação 
das 03 (três) embarcações da empresa (Cidade de Tutóia, Baía de São 
José e Cidade de Araioses).

§ 2º A utilização dos recursos dependerá de prévia atestação da 
impossibilidade de a SERVI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) 
LTDA adimplir as obrigações necessárias para a manutenção do serviço 
adequado com recursos próprios.

Art. 2º Os valores despendidos pelo Estado, na forma do art. 1° 
desta Medida Provisória, deverão lhe ser restituídos ou compensados 
pela SERVI-PORTO (SERVICOS PORTUARIOS) LTDA, seus acio-
nistas e concessionários, com correção monetária pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 1º Os valores mencionados no caput deste artigo serão 
corrigidos monetariamente e poderão ser objeto de garantia especial, a 
ser regulamentada pelo Poder Executivo.

§ 2º Não sendo ressarcido de forma amigável, o Estado do 
Maranhão adotará as medidas judiciais cabíveis para garantia do 
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reembolso do valor dispendido, podendo inclusive fazer a retenção das 
embarcações dispostas no art. 1º, § 1º.

Art. 3º O Portal da Transparência do Estado do Maranhão dis-
ponibilizará seção própria, na qual serão disponibilizados os dados e 
relatório detalhado acerca da execução do disposto nesta Medida Pro-
visória.

Art. 4º Esta Medida Provisória será operacionalizada por meio 
da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB 
e/ou da Maranhão Parcerias - MAPA.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Medida Pro-
visória correrão por conta de dotações próprias consignadas nas Leis 
orçamentárias, sem prejuízo de outras fontes públicas ou privadas, in-
clusive oriundas de emendas parlamentares.

Art. 6º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Medida Provisória.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, o dis-
posto nesta Medida Provisória.

Art. 8º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI Nº 382/2021.

ALTERA A LEI ORDINÁRIA 
ESTADUAL nº 10.790, DE 4 DE DE-
ZEMBRO DE 2017, QUE “INSTITUI 
O DIA 4 DE ABRIL COMO O DIA ES-
TADUAL DOS PROTETORES DOS 
ANIMAIS.”, NO ESTADO DO MA-
RANHÃO.

 
Art. 1º – Fica modificada a emenda da lei 10.790 de 4 de dezem-

bro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Institui o dia 29 de agosto como o Dia Estadual dos Protetores 

dos Animais”
Art. 2º – Modifica-se o art. 1º da Lei Estadual n.º 10.790, de 4 de 

dezembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o 

Dia Estadual dos Protetores dos Animais, a ser comemorado, anual-
mente, no dia 29 de agosto.”

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

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

JUSTIFICATIVA

A Federação de Proteção Animal e Ambiental do Estado do Ma-
ranhão - FEPAMA nasceu com o fito de reunir todos os Protetores de 
Animais do Estado, sejam ONGs ou Protetores independentes, bem 
como a população em geral, objetivando educar por meio do ofereci-
mento de cursos em diversas áreas além de apoio jurídico aos associa-
dos e sociedade em geral.

A instituição assumiu como missão dar voz a quem não pode fa-

lar, aos esquecidos pelo poder público e negligenciados pelos tutores, 
em projeto único para união de todos, indiscriminadamente, que amam 
e desejam proteger os animais. 

Nesse contexto, é importante destacar que o senhor Michel Ca-
valheiro de Medeiros teve grande importância na causa, posto que foi o 
idealizador da referida união. Ocorre que, com o seu falecimento no dia 
6.11.2011, sua querida mãe tomou a frente na instituição da Fundação 
Michel Amigo Beija-flor, e, consequentemente, da própria Federação 
de Proteção Animal e Ambiental do Estado. 

No ensejo, e, como forma de homenagear o Senhor Michel Ca-
valheiro de Medeiros, estamos apresentando o presente projeto para al-
terar a data de comemoração do dia dos Protetores Animais para 29 de 
agosto, data natalícia do falecido Michel. 

Em vista dos motivos aqui expostos, contamos com o apoio dos 
Nobres Pares para aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 038 /2021

“Concede a Medalha “Negro Cos-
me” ao Senhor Gerson Pinheiro de Souza, 
Secretário de Estado de Igualdade Ra-
cial”.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo” Ne-
gro Cosme” ao Exmo. Secretário Estadual de Igualdade Racial, Senhor 
Gerson Pinheiro de Souza.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 04 de agosto de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

JUSTIFICATIVA
                            
Gerson Pinheiro de Souza, nasceu em Pirapemas - MA em 29 de 

julho de 1961, veio para São Luís em busca de estudo e de melhores 
condições de vida para ele e sua família. Trabalhou desde muito jovem, 
buscando sempre ampliar as oportunidades para os que, iguais a ele, 
sofriam por carregar o peso da sua cor de pele. Morador de um bairro 
periférico e pobre, conheceu desde cedo as necessidades da população 
menos favorecida, fato esse que o levou a lutar com mais garra e ânimo 
pelas minorias, em especial para promover a igualdade de direitos àque-
les que se encontram mais sucetiveis e desamparados, como os povos 
de terreiro, indígenas, ciganos e as populações de periférias.

Ainda em sua Juventude, no bairro do Santa Cruz - São Luís - 
MA, Gerson Pinheiro já participava do grupo de Jovens da Igreja Local 
e nesse período já demontrava sua importante liderança em prol da-
queles que estavam em posição menos privilegiada. Reunia os jovens 
da Paróquia local para ensina-lós sobre seus direitos, deveres e de que 
forma poderiam ajudar a outros que estivessem em mesma posição.

Gerson Pinheiro de Souza é geógrafo com formação pela Uni-
versidade Federal do Maranhão (UFMA) e integrou a direção da coor-
denação estadual da UNEGRO (União de Negros Pela Igualdade), foi 
presidente do PC do B maranhense e membro da direção nacional do 
partido. Como militante do movimento estudantil, comunitário e sindi-
cal, participou da fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Empre-
sas Ferroviárias dos Estados do Maranhão Pará e Tocantins (STEFEM) 
e integrou o Sindicato dos Metalúrgicos de São Luís.

Em 20 de novembro de 2014, data muito especial para o mo-
vimento negro, Gerson Pinheiro foi convidado pelo governador elei-
to Flávio Dino para assumir a Secretaria de Estado Extraordinária de 
Igualdade Racial, com a missão de desenvolver a política de igualdade 
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racial e articular a intersetorialidade, implementando políticas estrutu-
rantes e de ações afirmativas e políticas, promovendo, assim, a igualda-
de racial no Estado do Maranhão, proporcionando às populações negra, 
cigana e indígena, etnias historicamente excluídas, o acesso a cidadania 
e às políticas públicas.

Hoje Gerson Pinheiro trabalha arduamente para levar o direito e 
uma vida mais digna a todos os

Maranhenses e a frente da Secretaria de Igualdade Racial do Es-
tado do Maranhão, vem desenvolvendo um excelente trabalho com di-
versas ações que beneficiam a toda a população.

E é devido a sua longa trajetória em buscar de direitos e con-
dições de igualdade para aqueles que não possuem, que se faz justa e 
necessária a homenagem a Gerson pineiro de Souza, que tem toda a sua 
história de vida profissional dedicada à luta do povo negro, contribuin-
do de forma brilhante para a promoção do bem comum.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 04 de agosto de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 039/2021

CONCEDE O TÍTULO DE CI-
DADÃO MARANHENSE AO MATE-
MÁTICO, ENGENHEIRO MECÂNI-
CO E EMPRESÁRIO, JOÃO AFRO 
BARROS LEAL, NATURAL DO CEA-
RÁ.

Art. 1º. É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Ma-
temático, Engenheiro Mecânico e empresário, João Afro Barros Leal, 
natural da cidade de Fortaleza, no Ceará.  

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

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

JUSTIFICATIVA

Preceitua a Resolução Legislativa 448/2004 que o título de Cida-
dão Maranhense deve ser concedido à pessoa que tenha prestado rele-
vantes serviços à população maranhense. Nesse contexto, apresentamos 
o nome do Insigne matemático, engenheiro mecânico e empresário João 
Agro Barros Leal.

O agraciado nasceu em 25 de janeiro de 1982, natural do Ceará, 
mas se auto define como maranhense de coração, fixando domicílio na 
capital maranhense há mais de 12 anos. 

Apaixonado por carros e velocidade, João Afro começou a com-
petir aos 17 anos em Arrancada. A primeira competição no campeonato 
cearense de Arrancada foi na categoria Turbo Original de rua. 

Na categoria acumulou algumas vitórias e títulos, sobretudo em 
2002, 2003 e 2004.  Em 2005 passou a produzir e a organizar eventos 
automobilísticos e parou de competir. Somente em 2012 estreou como 
navegador no Rally Cross Country direto no grid do Rally dos Sertões. 

Desde então vem se dedicando ao crescimento do esporte no Es-
tado do Maranhão, desenvolvendo projetos, realizando eventos e com-
petindo representando o Estado em competições nacionais, em abran-
gente visibilidade. 

Ao longo da carreira, já venceu alguns títulos importantes, senão 
vejamos:

2002, 2003 e 2004 - Campeão Cearense e Norte/Nordeste de 
Arrancada

2012 - 3º lugar no Rally dos Sertões, categoria Caminhões 
Leves 

2015 - 5º lugar no Rally dos Sertões (categoria T2/TR4) e 7º 
lugar (categoria T2)

2016 – 2º lugar na categoria TR4 e 3º lugar na categoria Pro-
dution T2 no Rally dos Sertões

2017 - 5º lugar categoria TR4 no Rally dos Sertões 
2018 – Campeão Rally RN 1500 categoria Production T2
2019 – 10º lugar no Campeonato Brasileiro de Rally de Re-

gularidade; 4º lugar na categoria protótipo Brasil no Rally dos Sertões.
2020 - 8º lugar no Campeonato Brasileiro de Rally de Regu-

laridade 
2021 – Nomeado membro da Comissão Nacional de Velocida-

de na Terra da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA)
Desde 2017, único representante do estado do Maranhão na 

CBA em competições de rally Cross Country e Regularidade.
Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta 

matéria.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 040 /2021

CONCEDE a Medalha de Honra do 
Mérito Legislativo Jackson Lago a Dr. 
Harolfran Alves de Melo.

Art. 1º - É concedida a Medalha de Honra do Mérito Legislativo 
Jackson Lago a Dr. Harolfran Alves de Melo, pelos excelentes serviços 
prestados como médico no Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 09 de agosto de 2021. - ARNALDO MELO 
- Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 057/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Coronel Flávio Antônio Silva de Jesus, parabenizando 
por assumir a chefia do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

O coronel Flávio Antônio Silva de Jesus, da Polícia Militar do 
Maranhão, foi nomeado para a chefia da Unidade de Conservação II 
do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Cumpre destacar que o 
coronel já atuou como comandante do Comando de Policiamento Me-
tropolitano de São Luís.

Dessa forma, por possuir um currículo de inúmeros serviços pres-
tados ao estado na área de Segurança Pública. Agora assume função 
estratégica de elevada importância para impulsionar o turismo susten-
tável nos Lençóis.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração Coronel 
Flávio Antônio Silva de Jesus, parabenizando por assumir a chefia 
do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e pelo serviço pres-
tado para toda sociedade maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de agosto de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 296 /2021

Á Mesa Diretora

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
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da mensagem de pesar aos familiares, pelo falecimento do Ex-diretor 
da Vigilância Sanitária de Timon, José Ribamar Costa Gonçalves, mais 
conhecido como Zeca Gonçalves, externando o mais profundo senti-
mento de Pesar por sua partida.

Essa Casa Legislativa não poderia deixar de prestar essa singela 
homenagem póstuma à família, apresentando publicamente sentimen-
tos de pesar aos mesmos, se solidarizando nesta hora de dor.  Zeca Gon-
çalves o maior Entusiasta Zootecnista que trabalhei e conheci. Grande 
profissional que atuou na gestão da Vigilância Sanitária com compe-
tência, compromisso e responsabilidade no município de Timon/MA. 
Organizou, revitalizou e modernizou o setor para a melhor oferta de 
serviços à sociedade no que diz respeito a qualidade dos produtos ali-
mentares colocados no mercado do citado município.   

Pai primoroso, amigo fiel e grande ser humano. Que Deus o tenha 
recebido com amor e conceda a família conforto e paz. Minha tristeza 
e consternação sincera.  

São Luís – MA, em 04 de agosto de 2021. - Professora Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 297 /2021

Á Mesa Diretora

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da mensagem de pesar aos familiares do Osvaldo Mendes de Oliveira, 
externando o mais profundo sentimento de Pesar por sua partida.

Essa Casa Legislativa não poderia deixar de prestar essa singela 
homenagem póstuma à família, apresentando publicamente sentimentos 
de pesar aos mesmos, se solidarizando nesta hora de dor.  Osvaldo Men-
des foi sócio-fundador da Associação Piauiense de Criadores de Equinos 
(APCEQ) e da empresa de transporte urbano Dois Irmãos que por muitos 
anos foi a principal responsável pelo transporte público de Timon (MA). 
A empresa Dois Irmãos nasceu, na década de 70, do espírito empreendedor de 
Osvaldo Mendes de Oliveira. Este, sempre atento às necessidades do mercado, 
observou o crescente aumento da população das cidades vizinhas Teresina e Ti-
mon-MA, concluindo pela urgente demanda por transporte público eficiente, até 
então, praticamente inexistente na região, que viesse possibilitar o deslocamento 
das pessoas para as mais diversas atividades cotidianas. 

Como empresário e produtor agropecuário, fez muito gerando renda no 
ramo de transportes coletivos. Minha solidariedade aos familiares e amigos.

São Luís – MA, em 04 de agosto de 2021. - Professora Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 298 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro à Vossa Excelência, após aprovação do Plenário, que seja en-
viada mensagem de congratulação ao Senhor Juíz Francisco José de 
Carvalho Neto, parabenizando-o pela sua Posse no Cargo de Desem-
bargador do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - TRT/MA, 
coroando uma trajetória de sucesso fruto dos bons serviços prestados 
em sua carreira judiciária.

 
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM 04 DE AGOSTO 2021. - PROFESSORA 
SOCORRO WAQUIM - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 299 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após deli-

beração da mesa, seja justificada a minhas ausências da Sessão plenária 
no dia 05 de agosto de 2021, por motivo de força maior. Motivo este 
que se trata um convite que recebi para participação do Encontro Regio-
nal de Gestoras ocorrido em Itapecuru Mirim – MA.

Conforme convite em anexo.
Expostas essas considerações e sem mais a acrescentar, meus 

cordiais agradecimentos.
 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAIKEL” PALACIO MA-

NUEL BECKAMAN. São Luís, 09 de agosto de 2021. - Ana do Gás 
- Deputada Estadual.

INDICAÇÃO Nº 4744/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, principal do parque brasil, 
bairro quebra pote.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto 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 4745/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilida-
de promover a pavimentação asfáltica, principal do parque brasil, 
bairro quebra pote.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUARTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2021 9
Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 

pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto 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 4746/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, rua da caixa, bairro quebra 
pote.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto 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 4747/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, rua da caixa, bairro quebra 
pote.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto 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 4748/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-

ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, rua arrudas, bairro Coheb do 
Sacavém.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto 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 4749/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, rua arrudas, bairro Coheb do 
Sacavém.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto 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 4750/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, rua 13, bairro Coheb do Sa-
cavém.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4751/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, rua 13, bairro Coheb do Sa-
cavém.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto 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 4752/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, na avenida Ferreira Goulart, 
no bairro do São Francisco.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto 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 4753/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, na avenida Ferreira Goulart, 
no bairro do São Francisco

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto 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 4754/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado de Governo Diego Galdino e ao Excelentís-
simo Senhor Secretário de Administração Penitenciária Murilo 
Andrade, solicitando a DOAÇÃO para a cidade de Loreto/MA, de  
BLOQUETES que serão empregados no calçamento das ruas: Rua 7 
de Setembro no Bairro Guadalupe (242 metros) e as Ruas São José (445 
metros) e Projetada (280 metros) no Bairro São Sebastião. Somadas, as 
vias totalizam 967 metros por 6 de largura e beneficiaria cerca de 
100 famílias.

Tais intervenções visam garantir a melhoria da mobilidade urba-
na daquelas localidades, além de garantir dignidade, saneamento básico 
e melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 03 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4755/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado das Cidades Marcio Jerry, solicitando a IN-
CLUSÃO da Via Principal do Povoado Santa Rita em Bequimão/
MA, no PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA do Governo do Ma-
ranhão. Serão beneficiadas 80 famílias do referido povoado que se 
encontra no entorno da Obra da ponte Central-Bequimão.

Tais intervenções visam garantir a melhoria da mobilidade urba-
na daquelas localidades, além de fomentar o turismo às margens do Rio 
Periá onde se localizam.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 04 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4756/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois de 
ouvida a Mesa Diretora, se encaminhe oficio ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde do Estado, Senhor Carlos Lula, solicitando que seja 
doada ao município de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, 01 (uma) 
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Unidade Móvel de Saúde, para que a Secretaria Municipal de Saúde 
obtenha as condições mínimas de atendimento de urgência às suas co-
munidades rurais mais distantes, mais isoladas e mais carentes.

Não fora só isso, há que se destacar que o município conta tão so-
mente com saúde em atenção básica, valendo dizer que o uso de unida-
des móveis na complementação do sistema é de fundamental importân-
cia para a operacionalidade, sobretudo nos deslocamentos dos doentes 
até sua regional.

Dentro dessa realidade, a doação dos equipamentos de saúde de 
que trata esta propositura se impõe como condição urgente à continui-
dade do serviço de atendimento de urgência e emergência, sem o que, o 
cidadão estará francamente desguarnecido num dos seus direitos mais 
elementares: a assistência à saúde.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 04 de agosto de 2021. - Fábio Braga - 
Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 4757/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Se-
nhor Secretário de Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto, solicitando 
a recuperação do calçamento e pavimentação asfáltica no município 
de SÃO BENTO, beneficiando centenas de famílias que vivem e/ou 
trabalham naquela cidade.

O pleito tem por fim atender a uma reivindicação antiga, sobretu-
do dos moradores da zona central e periferica da cidade, que enfrentam 
permanentemente os problemas decorrentes da falta de urbanização de 
suas vias públicas, como buracos, poeira e alagamentos nas épocas das 
chuvas.

Dada a importância dessa intervenção no processo de urbaniza-
ção da cidade, a comunidade de SÃO BENTO espera que a presente 
propositura seja aceita por essa mesa diretora e acatada por sua Exce-
lência, o secretário Estadual de Infraestrutura.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 04 de agosto de 2021. - Fábio Braga - 
Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 4758/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Diretora Geral do PRO-
CON Sra. Karen Barros, solicitando a unidade móvel do PROCON, 
para o município de Tufilândia.

As unidades moveis atuam como facilitadoras ao acesso dos ci-
dadãos de todo o Estado aos seus direitos básicos, como Emissão da1ª 
e 2ª vias do RG, Inscrição e consulta do CPF, Balcão do Cidadão, entre 
outros serviços.

A adoção da providência acima visa garantir o acesso dos cida-
dãos aos seus direitos básicos naquela Região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM  05 DE AGOSTO 2021. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4759/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando adotar medidas para proteção ambiental do ecossis-
tema desenvolvido na praia de Mangue Seco situada nesse Município. 

Ocorre que o acesso à praia é pelo mangue. Embora haja vedação 
de trânsito de veículos pelo local, vários banhistas transgridem as regras 
causando danos ao bioma. Por esse motivo é importante intensificar 
a fiscalização, além de promover campanhas de conscientização, sem 
prejuízo de outras medidas que entender necessárias.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 4 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4760/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor 
Antônio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4761/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4762/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 



  12       QUARTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2021                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 12
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora Jo-
serlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4763/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor Ale-
xandre Magno Pereira Gomes, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4764/2021

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 encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4765/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4766/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo Sa-
lim Braide, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4767/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do Mara-
nhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando adoção 
de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de 
conscientização de superendividamentos, sobretudo para campanhas 
publicitárias destinadas a prevenção e tratamento ao superendivida-
mento, consoante inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 
14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4768/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, 
Senhor Ivo Rezende Aragão, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de su-
perendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas 
a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4769/2021

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, seja encaminhado 
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ofício a Excelentíssima Prefeita de São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4770/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4771/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de su-
perendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas 
a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4772/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva dos Santos, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de su-
perendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas 
a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4773/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de su-
perendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas 
a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4774/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vitória do Mearim, Senhor 
Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4775/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luanna 
Martins Bringel Rezende Alves, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4776/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Josenil-
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da Cunha Rodrigues, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4777/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Senhor 
Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

 
INDICAÇÃO Nº 4778/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo 
Nonato Abraão Baquil, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4779/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4780/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, solicitando-lhe que determine 
providências, objetivando que seja incluído na obra de prolongamento 
da Avenida Litorânea o acesso às pessoas com deficiência, em espe-
cial aos cadeirantes, do calçadão para a praia, vez que foi feito apenas 
da avenida para o calçadão. Assim, será garantido que as pessoas com 
deficiência tenham de forma efetiva o direito de locomoção no espaço 
público, trazendo dignidade e cidadania à essa parte da população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 05 de agosto de 2021. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4781/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo das Man-
gabeiras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, solicitando adoção 
de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de 
conscientização de superendividamentos, sobretudo para campanhas 
publicitárias destinadas a prevenção e tratamento ao superendivida-
mento, consoante inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 
14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4782/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4783/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de su-
perendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas 
a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4784/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Satubinha, Senhor Orlando Pi-
res Franklin, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4785/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador Alexandre Costa, Se-
nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4786/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador La Roque, Senhor 
Bartolomeu Gomes Alves, solicitando adoção de medidas para viabi-

lizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

 
INDICAÇÃO Nº 4787/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4788/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4789/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4790/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4791/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio 
Borba Lima, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4792/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebas-
tiana Veloso da Silva, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4793/2021

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, seja encaminhado 

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor Dei-
bson Pereira Freitas, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4794/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar Al-
ves Ricardo, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4795/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando 
Portela Teles Pessoa, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4796/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4797/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4798/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros Araújo, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4799/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado de Governo Diego Galdino e ao Excelentíssi-
mo Senhor Secretário de Administração Penitenciária Murilo An-
drade, solicitando a DOAÇÃO para a cidade de Tutóia/MA, de  BLO-
QUETES que serão empregados no calçamento da  Rua São Jorge no 
Povoado Bom Gosto (900 metros). Ao todo a obra beneficiará cerca 
de 150 famílias.

A intervenção é oriunda de reinvidicação do Vereador Fernan-
do Amaral de Tutóia e  visa garantir a melhoria da mobilidade urbana 
daquela localidade, além de garantir dignidade, saneamento básico e 
melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 05 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4800 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do art.158, VII, do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja en-
caminhada ao Superintendente Regional da Empresa de Telefonia Cla-
ro, no sentido de requerer a implantação de sistema de telefonia móvel 
celular no Povoado Campinho localizado no Município de São Bento 
– MA.

A presente solicitação dá-se em razão da dificuldade que a popu-
lação local está passando, em se comunicar, vez que se trata de um ser-
viço essencial, qual seja o serviço telefônico, de grande importância nos 
dias atuais para as pessoas se comunicarem com seus familiares bem 
como solicitar os serviços públicos de saúde e segurança entre outros.

Desta forma, reitero pedido de implantação de sistema de telefo-
nia móvel celular, no Povoado Campinho no Munícipio de São Bento 
– MA

Certo de sua presteza e colaboração, agradeço desde já.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em São Luís - MA, 05 de 
agosto de 2021. - FABIO MACEDO - Deputado Estadual - PR

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

INDICAÇÃO Nº 4801 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Clayton 
Noleto, para que tomem providências no sentido de viabilizar todas as 
medidas administrativas e legais possíveis determinando a construção 
de uma quadra poliesportiva no povoado de Entroncamento, no mu-
nicípio de Itapecuru Mirim - MA.

Esta solicitação vem no intuito de melhorar a integração social e 
as condições de lazer de todos os cidadãos da região e se faz de grande 
necessidade e utilidade, estimulando assim a prática de atividade física 
e a promoção da saúde da população local.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN,05 de agosto de 2021. - Ana do Gás  - DEPU-
TADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4802 /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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio Sil-
va Sousa, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
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em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4803/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4804/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Se-
nhora Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 

suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4805/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William 
Guimarães da Silva, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4806/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4807/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4808/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4809/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando a implantação do curso 

Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4810/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4811/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando a implantação do curso Educa-
ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
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nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4812/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4813/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Anajatuba, Senhor Helder Lo-
pes Aragão, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4814/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4815/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, solicitando a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4816/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Araguanã, Senhor Flávio 
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Ronne Amorim Muniz, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4817/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Araioses, Senhora Luciana Ma-
rão Félix, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4818/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arame, Senhor Pedro Fernan-
des Ribeiro, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-

nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4819/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4820/2021

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, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora  Maria Sônia 
Oliveira Campos, solicitando a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4821/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4822/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacabeira, Senhora Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4823/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, solicitando a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 

FEPAMA. 
O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 

(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4824/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Gonçalo Pompeu, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4825/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Inácio Pereira da Silva, situada no Município de Barra do Cor-
da, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4826/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Genivaldo Machado Guajajara, situada no Município de Barra 
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do Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4827/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Gabriel Manoel, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4828 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Senhor Governador Flávio Dino e ao Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a inclusão 
no Programa MAIS ASFALTO do trecho de aproximadamente 9 
(nove) quilometros que compreende o KM 56 da BR 135 até o Po-
voado Santa Luzia no município de Bacabeira-MA.   

A intervenção asfáltica beneficiará os seguintes povoados: São 
Francisco - 15 famílias; Santana - 60 famílias; Igaruçu - 30 famílias; 
Santa Rita do Vale - 60 famílias; Santa Luzia - 150 famílias; Vale 
Quem Tem - 20 famílias e Timbotiba - 25 famílias. Todas comunidades 
Quilombolas e ribeirinhas e muitas delas sobrevivem da agricultura 
familiar e neste momento, por conta do estado precário da estrada 
encontram dificuldades de escoamento e por consequência de 
comercialização de seus produtos.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Estado de Infraestrutura, acolham a pre-
sente Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a recupe-
ração do trecho acima especificado, solicitando antes de tudo o amplo 
apoio dos pares desta Casa Legislativa para a aprovação da referida 
proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4829 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de 

ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Senhor Governador Flávio Dino e ao Excelentíssimo Senhor Secretário 
de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a inclusão no 
Programa MAIS ASFALTO do trecho de aproximadamente 29,4 
(vinte e nove quilometros e quatrocentos metros) da MA 374 que 
liga os municípios de Buritirana a Loreto/MA. 

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Estado de Infraestrutura, acolham a pre-
sente Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a recupe-
ração do trecho acima especificado, solicitando antes de tudo o amplo 
apoio dos pares desta Casa Legislativa para a aprovação da referida 
proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4830 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor 
Carlos Eduardo Lula, Secretário de Estado da Saúde do Maranhão, 
solicitando a aquisição de 01 (UMA) Ambulância para a cidade de 
Loreto/MA.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4831 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Secre-
tário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando que seja realizado 
um Mutirão de Cirurgia oftalmológica na cidade de Itapecuru – Mirim.

O atendimento da solicitação irá atender toda a Região do mu-
nicípio de Itapecuru-Mirim, com expectativa de desafogar a grande 
demanda de solicitações de cirurgias oftalmológicas daquela Região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 09 DE AGOSTO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4832/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, o Senhor David Col Debella, solicitando incluir no cronograma de 
recuperação e pavimentação asfáltica deste Município a Rua dos Pro-
fessores no Cohafuma. Abriu-se uma vala que vem causando acidentes 
no local, razão essa que justifica a presente indicação.

    
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 9 de agosto de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4833/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Iran Pereira da Silva, situada no Município de Barra do Corda, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4834/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Ireno Rosa, situada no Município de Barra do Corda, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4835/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 

de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual João Pedro Freitas da Silva, situada no Município de Barra do 
Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4836/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual João Vaqueiro, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4837/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual José Pompeu, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4838/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Juaci Pompeu, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4839/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Juliana Rodrigues Guajajara, situada no Município de Barra 
do Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4840/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Jussaral, situada no Município de Barra do Corda, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4841 / 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 EXCELENTIS-
SIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, SE-
NHOR MARCIO JERRY, solicitando providências no sentido de de-
terminar, QUE SEJA AVALIADO OS DANOS CAUSADOS PELAS 
CHUVAS A QUADRA POLIESPORTIVA, MARECHAL LOTT, LO-
CALIZADA NO BAIRRO DO RETIRO NATAL, COMPLETAMEN-
TE ALAGADA NO INVERNO, FOTO EM ANEXO, E PROVIDEN-
CIADO A IMEDIATA RECUPERAÇÃO, considerando que com base 
na patologia verificada sejam determinados os serviços de engenharia a 
serem executados para corrigir defeitos e preservar a vida dos despor-
tistas do referido bairro e bairros circunvizinhos.

Há pelo menos 20 (vinte) anos os desportistas do Bairro Retiro 
Natal clamam aos Poderes Públicos uma solução para o problema. As 
chuvas durante o inverno agridem fortemente o único espaço disponível 
para a prática de esporte na comunidade.

Nossa propositura atende ao apelo de um apoiador da comunida-
de do Retiro Natal, cujo compromisso é lutar por ações que melhore a 
qualidade de vida das pessoas que residem no bairro e, no caso espe-
cífico, que preserve a vida dos praticantes do esporte, cópia do ofício 
em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 03 de 
agosto de 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 4842 / 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 EXCELENTIS-
SIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ-
BLICOS - SEMOSP, SENHOR DAVID COL DEBELLA, solicitando 
providências no sentido de determinar, QUE SEJA AVALIADO OS 
DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS A QUADRA POLIESPOR-
TIVA, MARECHAL LOTT, LOCALIZADA NO BAIRRO DO RE-
TIRO NATAL, COMPLETAMENTE ALAGADA NO INVERNO, 
FOTO EM ANEXO, E PROVIDENCIADO A IMEDIATA RECUPE-
RAÇÃO, considerando que com base na patologia verificada sejam de-
terminados os serviços de engenharia a serem executados para corrigir 
defeitos e preservar a vida dos desportistas do referido bairro e bairros 
circunvizinhos.

Há pelo menos 20 (vinte) anos os desportistas do Bairro Retiro 
Natal clamam aos Poderes Públicos uma solução para o problema. As 
chuvas durante o inverno agridem fortemente o único espaço disponível 
para a prática de esporte na comunidade.

Nossa propositura atende ao apelo de um apoiador da comunida-
de do Retiro Natal, cujo compromisso é lutar por ações que melhore a 
qualidade de vida das pessoas que residem no bairro e, no caso espe-
cífico, que preserve a vida dos praticantes do esporte, cópia do ofício 
em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 03 de 
agosto de 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Expediente lido à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- O Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, por cinco minutos, sem 
apartes. 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) - Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 
muito bom dia a todos e todas também, companheiros da galeria, com-
panheiros que nos acompanham por meio da TV e Rádio Assembleia e 
pelas redes sociais desta Casa. Presidente, eu pedi a palavra para falar 
que, na semana passada, eu tive a honra de ser considerado, titulado, 
Cidadão Pedreirense. Uma solenidade que aconteceu... uma concorri-
da solenidade que aconteceu na Câmara Municipal de Pedreiras. E eu 
agora, não sou mais apenas filho de desejo, eu agora sou filho natural 
de Pedreiras. O que muito me honra. Naturalmente que a sessão de Pe-
dreiras foi carregada de emoção por tudo aquilo que a cidade representa 
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na minha vida. Uma cidade que percorre metade do meu tempo de vida. 
Eu, portanto, quero aqui, mais uma vez, externar os meus agradecimen-
tos, a minha gratidão, a Presidente daquela Casa, Marly Tavares, a todos 
os vereadores que, por unanimidade, me concederam esse título. Não 
teve um único vereador que tenha se manifestado contrário, dos treze 
vereadores daquela Casa. Naturalmente, a minha vida é percorrida, a 
minha vida é marcada por alguns simbolismos e um deles é esse, treze 
vereadores, aquela Casa que já teve quinze, já teve onze e hoje tem tre-
ze, nesse momento, na condição de treze, a Casa me honrou com o Tí-
tulo de Cidadão Pedreirense. Também quero dar ciência a essa Casa da 
vinda ao Maranhão, na semana passada, do Deputado Sinésio Campos, 
que é Presidente do Parlamento Amazônico que, dentre outras agendas 
no Maranhão, cumpriu agenda com o nobre companheiro Presidente da 
Assembleia. No intercâmbio dessas relações do Parlamento Amazôni-
co, do qual o Maranhão faz parte, aqui representado, salvo engano, pelo 
Deputado Wellington do Curso. É o nosso representante no Parlamento, 
e lá, em Lago do Junco, um dos objetivos dessa visita do Parlamento 
Amazônico, uma delegação de mais de 30 pessoas, envolvendo pes-
soas, lideranças, expressões, autoridades, instituições de vários estados 
do Norte. Eles vieram conhecer a experiência nossa na exploração sus-
tentável do coco babaçu e tiveram nesse Deputado um anfitrião para 
levá-los para melhor experiência que essa exploração sustentável, com 
valor agregado, na agroindústria COPAUG, lá no município de Lago do 
Junco, onde fomos recebidos de maneira muito carinhosa, de maneira 
muito respeitosa, de maneira muito atenciosa pela Prefeita Edina Fon-
tes. A experiência da COPALJ é uma experiência que precisa ganhar 
espaço no Estado do Maranhão. Em seguida fui a Loreto e durante todo 
esse período participei remotamente das sessões, aqui na Casa. E lá em 
Loreto fui recebido e participei, Senhor Presidente, da Sessão Plenária 
da Câmara de Vereadores porque sempre que posso, procuro fazer as 
agendas do interior no dia em que as Câmaras Municipais se reúnem, 
porque entendo que a figura do vereador é uma figura muito importante 
nesse processo democrático, nesse Estado Democrático de Direito que 
se vive, que o Brasil vive, e que nós temos que louvar e que esses tan-
ques na rua hoje do Bolsonaro não passam de bala de festim. Nós temos 
que valorizar, nós temos que defender, arduamente, é a democracia, é 
a Constituição. E em Loreto tive a felicidade de atender o convite do 
Vereador Zé Filho, participar da sessão inaugural do segundo semestre 
da Câmara Municipal de Loreto. Fui também recepcionado pelo Pre-
feito Germano com quem me congratulo e agradeço - mais um pouco, 
Presidente, só peço um pouquinho de tolerância - na cidade. E pude 
já na sessão de hoje fazer algumas indicações, alguns movimentos na 
direção dos problemas que afligem Loreto, como a estrada que liga Bu-
ritirana à cidade de 28 km que precisa, urgentemente, não só de tapar 
buraco, mas de uma nova camada asfáltica, uma recuperação asfáltica, 
como o problema de água da cidade, que nós estamos discutindo com 
a CAEMA para que ele cesse de uma vez por todas com a adoção, com 
a implementação, a instalação de uma nova bomba. Nos próximos 10 
dias, o presidente da CAEMA me prometeu, nos prometeu, a mim, ao 
Prefeito e ao vereador Zé Filho, que essa bomba estará instalada, já 
que ela já está adquirida. E, em seguida, fui a Mangabeiras também 
conhecer de perto uma grande experiência da Cooperativa Copevida, a 
exploração de frutas próprias da nossa região. Fui atendido, fui recebido 
pelo presidente da cooperativa, companheiro Joaquim Alves, e Alde-
ci, que é o técnico agrícola responsável pelo projeto. Finalmente, fui a 
Balsas, onde fui recebido pelo vice-prefeito da cidade, do meu partido, 
o vice-prefeito Celso Henrique, a vereadora Fransuíla, que é também 
candidata à deputada federal esse ano. E também pude ouvir do secretá-
rio e vice-prefeito o pleito, mais do que justo, que o Estado possa fazer 
a doação de um terreno, que é de propriedade do Estado, para que seja 
instalada, finalmente, a sede definitiva do Samu, objeto também dessa 
sessão plenária, em que nós colocamos a solicitação e o requerimento 
junto ao Governo do Estado, para que ele atenda a justa reivindicação 
do município de Balsas. E, finalmente, fui a Riachão visitar o assen-
tamento Alegre, porque este deputado é um deputado que exerce um 
mandato popular e, naturalmente, ele tem que ir aonde está o povo or-
ganizado. E fomos a Riachão, a esse assentamento e lá discutimos além 

das necessidades básicas daquele povo, daquele assentamento, daquela 
população junto com o Partido dos Trabalhadores, o presidente do meu 
partido e secretário de Agricultura do município de Riachão, o George, 
junto ao Zé Nilton, que é o presidente do sindicato, junto ao compa-
nheiro Zé Mário , que é o secretário adjunto de Educação. E lá nos 
conversamos sobre algumas pautas de Riachão. Uma delas, a instalação 
- e que nós iremos entrar com uma indicação na sessão, provavelmente, 
durante o dia de hoje - a indicação da instalação de uma escola de tempo 
integral de segundo grau junto à secretaria de Educação lá no município 
de Riachão; e, especificamente, no caso de Riachão, no assentamento 
Alegre também, a solicitação para que o problema de estradas vicinais 
e de água, que é terrível - uma cidade que é rica em águas, mas as 
águas são muito profundas, os poços são acima de 300 metros - para 
que a gente possa atender a população daquele assento no Alto Bonito. 
Quem conhece a região sabe que, de fato, é bonito, porque é muito 
bonita aquela região com todo o seu contraste geográfico, topográfi-
co. Lá os olhos, quando batem, ficam extasiados, como o meu bateu e 
ficou. Tudo é bonito no cerrado: as flores, as ondulações. O Deputado 
Antônio Pereira, que é próximo da região, sabe do que falo. A Deputada 
Andreia Rezende também sabe do que falo. Tudo é bonito. O Maranhão 
é muito diferente. O Maranhão é múltiplo. Você tem os Lençóis, você 
tem a Chapada, você tem as praias, você tem o nosso pantanal, que é a 
Baixada, a Amazônia ali em torno da BR do Rio Gurupi, portanto é um 
mosaico topográfico, cultural e harmônico. Portanto, Presidente, dando 
ciência a essas andanças no estado e da importância da nossa ida, que 
não está restrita apenas a visitas. Ela tem também o comprometimento 
de poder atender os reclames da população de cada lugar desse. Muito 
obrigado pela tolerância do Presidente. Tenho dito. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, até o momento, não tem ninguém inscrito para 
o Pequeno Expediente. Deputado Dr. Yglésio por cinco minutos, sem 
apartes. Em seguida, o Deputado Adelmo e, logo após, o Deputado 
Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, gentilmente, cedido pelo Deputado Yglé-
sio, eu estou ocupando aqui a tribuna em seu lugar. Gostaria de pedir a 
V. Excelência, Senhor Presidente, agora, ainda há pouco, acabei de ser 
informado do falecimento do senhor Antônio Bacelar. Antônio Américo 
Machado Bacelar nasceu no dia 12 de outubro de 1928, no povoado 
Olho D’Água Pequeno, zona rural de Curralinho, recebendo esse nome 
em homenagem ao dia do descobrimento da América. Filho de Duque 
Bacelar e Dona Maria Bacelar, é o quarto filho dos 11 sobreviventes, 
era o mais velho. Foi Prefeito de Coelho Neto, fundador e ex-prefeito 
de Afonso Cunha, e hoje infelizmente foi chamado ao plano celestial. E 
eu queria ao fim da minha fala pedir que a gente fizesse em sua home-
nagem à sua trajetória política, um Minuto de Silêncio, e deixar aqui a 
minha saudação, a minha força, as minhas orações ao Prefeito querido 
amigo, Arquimedes Bacelar, que conduz a história política daquela ci-
dade e que faz jus ao nome de seu pai. Infelizmente, essa doença leva 
os nossos entes queridos, eu perdi meu irmão e tantos outros perderam 
familiares e outras pessoas que partiram para o plano celestial. Quero 
fazer um parêntese a essa introdução e dizer também da minha felicida-
de de hoje, Comissão de Constituição e Justiça, aprovar dois Projetos 
de Lei que vieram do Poder Executivo que ajuda ainda mais a desen-
volver o nosso estado, a plantar desenvolvimento, para a construir um 
Maranhão melhor. O primeiro se diz respeito a um Projeto de Lei que 
foi aprovado aqui nesta Casa, no ano de 2015, quando era do repasse 
para agricultores familiares, de dois mil e setecentos reais. Esse valor 
era feito em três parcelas, Deputada Detinha, e agora nós conseguimos 
aprovar por meio de um Projeto de Lei do Governo do Estado para ser 
em parcela única. Ajuda muito o agricultor familiar a aumentar a sua 
produtividade, gerar renda e qualidade de vida. E um outro Projeto, 
e aqui quero fazer jus e agradecer muito, especialmente, que não está 
presente, hoje, ao Deputado Marco Aurélio, meu amigo professor Mar-
co Aurélio, que lutou muito pela aprovação desse Projeto de Lei que 
chegou hoje à Comissão de Constituição e Justiça, que é a inclusão de 
taxistas, mototaxistas, motoboys e motorista de aplicativos no projeto 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUARTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2021 27
do Mais Renda, auxiliando-os, assim, a serem incluídos, assim eles, 
para que eles possam também receber um auxílio do Governo do Estado 
para ajudar no desenvolvimento da sua categoria. Parabéns ao Deputa-
do Marco Aurélio, parabéns ao Governo do Estado, agradeço porque 
eu estava junto com ele nessa reunião e agradeço muito por ter sido o 
Relator desse Projeto, junto com ele nessa relatoria que vai ajudar muito 
essa categoria tão necessitada e estão precisando. Senhor Presidente, 
encerro então pedindo que Vossa Excelência nos conceda um Minuto de 
Silêncio em homenagem ao Antônio Bacelar, grande político da região 
Leste do Maranhão, ex-Prefeito de Coelho, fundador e ex-Prefeito da 
cidade de Afonso Cunha, pai do querido Prefeito Arquimedes Bacelar, 
do município de Afonso Cunha. Era só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Adelmo, faremos um Minuto de Silêncio, logo após a Ordem 
do Dia. Tudo bem? Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e Depu-
tadas, membros da imprensa, galeria, muito especialmente internautas. 
Nessa manhã, venho à tribuna destacar um assunto de extrema impor-
tância, que é o acesso à educação, que é o acesso a um direito básico, 
direito esse reconhecido pela ONU. Mas que em nossa cidade, aqui em 
São Luis, vem sendo renegado, vem sendo desrespeitado. E de forma 
um tanto quanto absurda, pois, a atuação da atual gestão municipal do 
Prefeito Eduardo Braide, com a educação municipal, faz com que as 
nossas crianças, os nossos jovens, venham a perder a oportunidade de 
aprender. E mais do que isso, faz também com que as pessoas percam 
a sua fé, sua esperança na política. Digo isso, Senhor Presidente, por-
que durante a campanha que ocorreu no ano passado, o então Prefeito 
Eduardo Braide estabeleceu no seu plano de governo criar o programa 
escola conectada e foi além: além do que estava previsto em seu plano 
de governo, no dia 23 de novembro de 2020 em um jornal em entrevista 
nas últimas semanas da campanha, prometeu adotar o sistema híbrido 
de ensino. Algo totalmente diferente vem sendo realizado na prática. 
Porque o que nós identificamos com a leitura do diário oficial é que, 
no dia 14 de maio de 2021, a Prefeitura de São Luís, o Prefeito Eduar-
do Braide reincidiu unilateralmente o contrato com a empresa Claro, 
fazendo com que crianças, jovens, professores, educadores ficassem 
sem acesso à internet. Acesso à internet que é um direito humano bási-
co, garantido pela Organização das Nações Unidas. Acesso à internet, 
acesso à educação, que é um direito social fundamental previsto pelo 
artigo 6º da Constituição, o direito de aprender, que está previsto no 
artigo 205 da Constituição Federal de 88, que é a Constituição Cidadã. 
Por isso, Senhor Presidente, venho a esta tribuna fazer esta denúncia. 
Denúncia que já foi repercutida pelo sindicato de professores de São 
Luís. Denúncia que já chega ao Ministério Público. E nós precisamos 
de resposta. Precisamos que a Prefeitura de São Luís, que o Prefeito 
Eduardo Braide honre a sua palavra e apresente, após mais de 222 dias, 
após mais de sete meses de gestão, apresente o programa Escola Co-
nectada, apresente o método de ensino híbrido, pois não podemos nos 
calar. Não podemos permitir que aqueles que não podem pagar por uma 
escola particular, que os filhos daqueles trabalhadores que estão na es-
cola pública municipal não tenham acesso ao aprendizado, não tenham 
acesso à oportunidade. E é por isso, Senhor Presidente, que venho a 
esta tribuna trazer essa grave denúncia, pois, enquanto aqui estamos, 
centenas, milhares de crianças em São Luís estão perdendo muito mais 
do que o direito de acessar internet, mas estão perdendo, na verdade, o 
direito de aprender. E isso, além de ser um direito, foi prometido nas 
campanhas que ocorreram no ano passado. Trago aqui essa denúncia e 
vamos buscar providências para que essas crianças não percam o acesso 
ao aprendizado, para que essas crianças possam ter oportunidade de 
aprender, progredir e, um dia, quem sabe, ocupar cargos e agir com 
responsabilidade diferente do que o atual prefeito vem fazendo com a 
nossa cidade. O meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo Amaral por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 

orador) - Bom dia a todos e a todas, deputados e deputadas, povo do 
Maranhão. Senhor Presidente, venho hoje ressaltar o que aconteceu no 
último dia 05 de agosto em Brasília, onde enfermeiros de todo o Brasil, 
de todas as unidades federativas foram em uma marcha à Brasília na 
luta pela Lei do Piso Salarial e pela luta das 30 horas para a categoria. 
Essa lei, inclusive, em várias unidades federativas, em vários Estados, 
alguns deputados estaduais, na forma de pressionar e ajudar, tentam 
colocar em votação. E no Maranhão me sugeriram isso. Eu não vou 
entrar porque eu entendo como inconstitucional, e vir aqui na tribuna 
para fazer graça, dizer que eu estou lutando por uma categoria, sabendo 
que não é prerrogativa minha esse aumento salarial, e sim do Poder 
Executivo, não faz parte da minha história de luta e de vida. Por isso eu 
venho aqui pedir para que os colegas. Inclusive, Presidente Othelino, eu 
parabenizo o Senador Weverton Rocha, que no último dia 05 participou 
do movimento lá na marcha dos enfermeiros em Brasília. E é disso que 
a gente precisa, que os homens públicos e, principalmente, os manda-
tários não lembrem da enfermagem somente no dia da enfermagem, de 
botar um poster, de botar um vídeo parabenizando-os. A gente precisa 
realmente de compromisso para que seja votado o piso salarial, por hora 
em luta, que seria no valor de R$ 7.315,00, mais as 30 horas para a 
categoria de enfermagem. Uma luta do Deputado Rildo Amaral, uma 
luta dos enfermeiros do Maranhão. E por isso eu parabenizo todos os 
enfermeiros em nome do meu irmão, vereador Flamarion, lá de Impera-
triz, que também, junto comigo, faz voz e coro para que a categoria seja 
reconhecida como deve. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. 

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

O SENHOR HÉLIO SOARES (Questão de Ordem) – Muito 
oportuno, Deputado Rildo, o seu pronunciamento. Falo aqui na Ques-
tão de Ordem, com a permissão do nosso Presidente, que já permitiu, 
obrigado

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Eu subo à tribuna para 
trazer algumas questões relevantes. A primeira questão é tratado que 
aconteceu recentemente, no final de julho, o Uruguai decidiu oferecer 
uma terceira dose de imunizante para as pessoas que tomaram a vaci-
na conhecida como Coronavac. Duas semanas depois, o Chile também 
anunciou que essas pessoas que fizeram o uso da vacina, cerca de 85% 
da população, também terão direito a uma terceira dose, no caso, com 
imunizante da Pfizer ou da AstraZeneca. Isso parte da própria observa-
ção dentro dos países, principalmente no Chile, que tem uma alta taxa 
de imunização, então, em relação a segunda dose, com a Coronavac que 
teve um aumento grande, principalmente por conta da variante Delta, 
dentro do pais, teve uma retomada de casos naquele momento. Então, 
apesar de, por conta do próprio ciclo da doença ter reduzido a curva, lá 
dentro, mas eles iniciaram essa imunização. E isso faz coro com o que a 
gente está defendendo desde do início do mês de junho, não é uma coisa 
que nós tiramos da cartola. Nós já estamos aí praticamente há dois me-
ses e meio tentando buscar isso. Enviamos para o Ministério Público, 
uma representação, a promotora responsável, em um dado momento, 
ela chegou a anunciar que iria ajuizar a Ação Civil Pública. O Estado 
do Maranhão, a Secretaria Municipal de Saúde pediram mais tempo 
para analisar a demanda. O fato é que os prazos já foram excedidos e 
ao que parece é que o Ministério Público vai deixar a questão, de fato, 
ser tomada aí pelo Executivo no momento em que algumas pessoas 
ainda, na verdade, uma quantidade grande, principalmente para quem 
perde o seu parente e morre, as pessoa imunizadas com Coronavac, 
principalmente os idosos, eles forem a óbito. E aí lá na frente eles vão 
dizer que fizeram uma vacinação, depois para tentar conter a curva de 
disseminação da doença e que não pode pensar na questão da vacina, 
individualmente. É fácil dizer isso, para quem não morreu, é fácil dizer 
isso para quem não perdeu um familiar, é fácil dizer: Espere o ano que 
vem para ter uma dose de reforço, para quem, de fato, não tem nenhum 
tipo de perda nesse sentido. Tem trabalhos recentes, inclusive esse estu-
do chileno mostrou que ainda há, mesmo com as duas doses da vacina, 
cerca de 14 a 16% de óbito com a Coronavac, quando a gente pega, por 
exemplo, um imunizante da Pfizer, a gente já tem 99% de proteção, tem 
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1% de falha apenas. Ou seja, eu tenho uma vacina aqui que me dá 1% 
de falha, a outra me dá 16% de falha. Como é que eu não vou ofertar 
aos grupos mais vulneráveis, principalmente aos idosos, uma terceira 
dose do imunizante tendo em vista que aquele que eu já forneci ele é 16 
vezes menos potente do que o que as pessoas têm. É uma questão muito 
lógica, isso, só que a lógica no Brasil ela está cada vez mais como um 
ativo em falta aqui no País, porque as pessoas têm tomado aí decisões 
muito estranhas, como o Deputado Luiz Henrique falou, há pouco, tem 
hoje desfile de armamento de tanque em Brasília, num dia de votação de 
voto impresso, dentro do Congresso Nacional. Então, são umas coisas 
que a gente, de fato, não consegue entender. Então, essa questão da Co-
ronavac, eu tenho certeza que logo, logo, nós vamos ter aqui no Brasil 
em resposta a essa observação científica, não é observação de opinião 
de ninguém da política, não, é ciência aqui. Vai ter que revacinar todo 
mundo, que lamentavelmente perdeu seus parentes nesse período, eu re-
comendo que analise até inclusive medidas legais, cabíveis, em relação 
a essa questão, porque já está provado que a vacina tem 16% de falha. 
Se você chegar para uma pessoa e disser para ela que tem 16% de chan-
ce de um avião cair, eu duvido se essa pessoa entra. Se 16 em cada 100 
vezes, o avião cair, oferece para ela! Diz que é 16% para ver se ela entra 
no avião. Então, está na hora do poder público tomar medidas no senti-
do de revacinar as pessoas. Agradecer aqui a Assembleia, a aprovação, 
e houve inclusive a sanção, apesar do veto ao inciso 7 do artigo 2º da 
lei, da nossa lei, do Projeto de Lei, que virou Lei 11.519 de 2021 sobre 
perdas gestacionais. É um projeto que, claro, ele reafirma direitos das 
mulheres que tenham perdas gestacionais, no período de acompanha-
mento, de ser acompanhado por pessoa da confiança, vedação de pro-
cedimentos médicos desnecessários, não podem ser obrigados a conter 
suas emoções, tem que ter liberdade dentro do ambiente da maternida-
de, podem escolher inclusive ter contato imediato com um natimorto, 
não é preciso tirar o feto da proximidade da mãe, ou o natimorto. Então, 
são medidas importantes, lamentavelmente, houve veto do inciso 7 que 
garantia a gestante que teve uma perda gestacional um ambiente separa-
do de outras gestantes que estão com seus filhos, porque, claro, que isso 
gera uma ferida psicológica grave na mulher que perdeu o filho e está 
ao lado de uma aqui que está com o seu filho nascido e feliz. Nossa opi-
nião: o Governador não deveria ter vetado. A nossa opinião é de que ele 
não deveria ter vetado. Vetou com base no artigo 43 da Constituição. Eu 
tenho impressão que a constitucionalidade pode ser secundária muitas 
vezes ao interesse público dentro da análise de um veto. Então minha 
discordância nesse sentido. Vou trabalhar aqui na Assembleia para que 
a gente possa derrubar esse veto, muito respeitosamente, divergindo da 
opinião do Governador Flávio Dino. Em relação ao voto impresso, já 
foi falado aqui, a Comissão Especial da Câmara rejeitou, por 22 a 11, 
o veto impresso. O Presidente da Câmara vai colocar novamente, vai 
colocar ao Plenário essa votação. A gente crê que vai ser enterrado de 
vez esse assunto. E a gente espera um posicionamento firme, principal-
mente, do Supremo Tribunal Federal para coibir essa palhaçada que se 
tornou a defesa do Bolsonaro em cima de voto impresso. Está chegan-
do ao ponto de ameaçar a legalidade, as instituições democráticas. Já 
passou do momento no país. O Congresso, na verdade, está discutindo 
umas coisas muito estranhas. Hoje eu ouvi, pela manhã, que eles apro-
varam um texto para ir ao Plenário, para ser discutido, que vai criar 
uma lista de preferência, Deputado Ariston, para votação de Executivo. 
Você vai votando em cinco candidatos para Executivo, do principal até 
o menos favorável. É uma loucura que está sendo discutida lá em Brasí-
lia. Mas eles estão querendo reinventar a roda. A gente fica preocupado 
com o que pode surgir desse tipo de situação. Está certo? Então muito 
obrigado a todos pela paciência. Inclusive, obrigado, Presidente, pela 
tolerância, obrigado.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pela Ordem, Se-
nhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Muito obrigado. 
Sabia que V.Exa. ia permitir, obrigado. Só para finalizar e adicionar ao 
final do discurso do Deputado Yglésio que o melhor sistema que tem é 

o sistema de lista, que você faz uma análise profunda dos candidatos. 
Obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhores Deputados, eu venho, hoje, a essa 
tribuna para fazer uma denúncia muito grave em relação ao trabalho 
do INSS. Há uns quinze dias, em Bacabal, eu assisti uma live de um 
apresentador chamado Romarinho, que, inclusive, já trabalhou lá na 
nossa TV em Bacabal, mas hoje tem uma posição de independência. 
Mas o importante, na verdade, é a denúncia que ele fez. E hoje eu trago 
essa denúncia aqui porque ela tem um alcance social muito grande. Nós 
sabemos as dificuldades hoje que a população tem vivido em relação a 
essa crise econômica. A gente sente que as pessoas estão mais pobres. 
As pessoas têm dificuldade, hoje, inclusive, de alimentação. E nós que 
fazemos, inclusive, um trabalho, um apoio social de entrega de cestas 
nas comunidades, temos sentido hoje que a pobreza aumentou dras-
ticamente com esta pandemia e com o governo que está aí do senhor 
Jair Bolsonaro. E a denúncia que nós trazemos aqui, hoje, é a maldade 
que estão fazendo com as pessoas idosas do nosso estado. A dificul-
dade que elas estão tendo, inclusive, de requerer a sua aposentadoria, 
a sua pensão. Hoje muitas dessas pessoas que estão buscando o INSS 
para garantir o direito do seu aposento e da sua pensão terminam sendo 
enganadas, Deputado Yglésio, porque não conseguem o atendimento. 
Não conseguem fazer, as pessoas que estão encostadas, não conseguem 
fazer uma perícia. E isso tem dificultado, gravemente, a situação das 
pessoas, principalmente, as pessoas mais pobres, as pessoas que preci-
sam do nosso apoio, que precisam do nosso amparo nessa crise social 
que nós vivemos hoje no país. O INSS precisa, em vez de dificultar o 
acesso à aposentadoria, o acesso a essas pensões, que é um direito do 
cidadão e da cidadã, não pode é dificultar, porque hoje muitas dessas 
pessoas estão três, quatro, cinco meses sem receber o seu auxílio, mui-
tas dessas pessoas vão em busca do INSS em outras cidades, pedindo 
dinheiro emprestado, pedindo, caindo na mão de agiota e, quando tem o 
seu direito restabelecido, termina pegando toda sua pensão e entregan-
do na mão das pessoas que emprestaram dinheiro. Essa situação é muito 
grave hoje no nosso estado. E em Bacabal tem acontecido de uma forma 
muito forte esse desmando, essa falta de respeito com as pessoas que 
têm o seu direito no INSS, e não recebem a sua aposentadoria. Inclusive 
nós estamos entrando com um ofício aqui também, porque, além de não 
garantir o direito, Deputado Hélio Soares, às pessoas que têm direito a 
sua pensão, a sua aposentadoria, agora, também, na região de Bacabal, 
existe uma quadrilha que tem atuado fortemente, fortemente dentro do 
INSS, muitos aposentados e pensionistas inclusive que já têm a sua pen-
são, que já têm o seu aposento, quando chegam no dia do recebimento 
que vão em busca do seu dinheiro na conta, o dinheiro foi sacado. Isso 
não é um, dois ou três casos, isso são centenas de casos que têm acon-
tecido na regional de Bacabal. E as pessoas ficam desamparadas porque 
na hora de ir para um banco às vezes pega um mototáxi, pega um táxi, 
e quando chega não encontra o seu dinheiro na conta. E isso é preciso 
ser investigado, urgentemente, porque isso está levando muitas famílias 
ao desespero, porque se você chega no final do mês contando com o seu 
aposento, contando com a sua pensão, e vai no banco e não encontra, 
isso causa desespero em qualquer pai e mãe de família, principalmente 
as pessoas mais idosas que, em muitos casos, são ainda as pessoas que 
comandam familiarmente a sua família, economicamente, é do aposen-
to que eles conseguem manter o sustento mínimo de seus familiares. É 
por meio desse aposento, dessa pensão, que eles conseguem comprar a 
sua medicação, porque muitos, a grande maioria, hoje, precisa de me-
dicação em função de problemas de saúde. E nós precisamos cobrar do 
INSS uma posição muito clara em relação a isso. O que está acontecen-
do em relação a essa dificuldade de se ter, de se garantir o direito àque-
las pessoas que têm o direito um aposento e a sua pensão. E esses casos 
que as pessoas que já têm o seu aposento e o dinheiro está sumindo das 
contas. E isso, como eu disse, já foi denunciado, é um caso recorrente 
que tem acontecido na regional de Bacabal e que nós precisamos urgen-
temente que o INSS dê uma resposta porque quem está sendo atingido 
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com toda essa situação são as pessoas mais vulneráveis, são as pessoas 
mais pobres que vivem exclusivamente da sua aposentadoria do INSS 
e que está tendo seu direito negado, está tendo seu dinheiro, inclusive, 
roubado das suas contas. E o INSS precisa dar uma explicação clara 
para que a gente possa acabar com o sofrimento da nossa população. 
Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ordem do Dia. Aliás, Deputado Fábio Braga antes da Ordem do Dia, 
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do ora-
dor) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, 
e todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. 
A minha preocupação hoje aqui subindo a esta tribuna, isso depois de 
participar de várias reuniões com entidades que tratam da fiscalização 
agropecuária no Estado do Maranhão, é no sentido de alardear, de ex-
ternar a minha preocupação com o fechamento das barreiras sanitárias. 
O Maranhão, como todos sabem, no governo, ainda do governador José 
Reinaldo, criou a AGED, uma agência agropecuária que tinha, naquela 
época, um dos principais objetivos transformar o Maranhão num esta-
do livre da febre aftosa. Durante anos e anos, campanhas publicitárias, 
vacinação sendo controlada, nós fomos batendo índices e índices para 
atingir o perfil hoje que nós temos no estado de vacinação de aftosa 
acima de 86, 87%. Fazendo com que o estado e todo Brasil saísse da-
quela lamentável situação de País não exportador de animais e fazendo 
com que toda a produção nossa, pecuária, ficasse restrita ao nosso País 
com dificuldade de se vender para vários e mercados consumidores no 
mundo inteiro. Mas aí, ao longo dos anos, nós vimos também que a 
AGED foi secundariamente colocada num outro plano, e nos últimos 
anos, em discussões, eu tenho visto que nós tínhamos mais ou menos, 
Deputado Hélio Soares, dez pontos já fixos de fiscalização da AGED, 
hoje restrito a quatro ou cinco que funcionam, Itinga, na divisa do Pará, 
que o Deputado Hélio Soares conhece muito bem, era um desses pontos 
que fazem barreira, fazem com que a produção tanto de animais da 
pecuária, tanto quanto o tráfego de semente, de produtos agrícolas, seja 
feito naquele Estado Maranhão-Pará. E nós sabemos que lá era uma 
fronteira agrícola, muito do gado do Pará atravessava, de Itinga para o 
Estado do Maranhão e para os outros estados nordestinos. Então, nós 
tínhamos de Pirangi, na divisa com Piauí, a da Ponta da Espera, aqui no 
terminal da Ponta da Espera, a da Ceasa, que já foi desativado, que está 
quase em frente a essa Assembleia, e a barreira também que eu acho 
que é uma das principais, da entrada da Ilha de São Luís, a barreira da 
Estiva. Nós temos do Gurupi, Estreito/Gurupi, lá no sul do Maranhão. 
Nós temos também a preocupação que, anos após anos, essas fiscali-
zações tiveram que combater a clandestinidade de produtos que eram 
feitos por via rodoviária; impediam que produtos de origem animal e 
vegetal, sem a procedência confirmada, ou sem o devido controle de 
qualidade, adentrasse no estado maranhense e penetrasse também no 
território nordestino, servindo de proteção para a saúde da população 
maranhense. E aí é o ponto mais importante, nós vimos que do mercado 
de Wuhan, na China, partiu-se para o mundo inteiro a pandemia que, 
hoje, assolou o mundo inteiro através do vírus do Covid-19, que de 
todos nós, até hoje, há indagação de como esse vírus foi feito. Mas nós 
entendemos que a China não tem o devido controle sanitário. A popu-
lação também não tem muito desses controles do que come e do que 
bebem na China. E essas preocupações com essas barreiras sanitárias 
mostram o perigo que são se elas não forem feitas no tempo ideal e feita 
uma programação com que detectar a entrada de um produto, entrada 
de algo estranho no Maranhão que venha prejudicar a pecuária e a agro-
pecuária no estado do Maranhão. Nós temos ameaças, como a mosca-
-negra-dos-citros, como a mosca-da-carambola, que está aqui no estado 
do Amapá, que é um perigo iminente para as culturas aqui no estado 
do Maranhão, como a ferrugem asiática, que entrou através de mudas 
de sementes de sojas no sul do Maranhão. Tudo isso, sem o controle, o 
risco aumenta muito mais. Eu queria aqui salientar e mostrar que nós 
temos uma preocupação. Esse parlamento também tem uma preocupa-
ção. Nós deveríamos instalar aqui uma comunicabilidade entre os ór-
gãos da AGED, os órgãos que cuidam do setor de controle sanitários, os 

órgãos que controlam o estado do Maranhão na questão da agricultura, 
para que fosse feita nesta Casa uma discussão mais aprimorada, uma 
discussão que fizesse com que a gente revisse essa política de fecha-
mento, por si só, dessas instalações da AGED em vários pontos, para 
que fosse repensada, fosse reanalisada a questão de custo, reanalisada a 
questão de prioridades, para que nós tivéssemos, definitivamente, essas 
barreiras controladas e feito, efetivamente, o controle de entrada e saída 
de animais, vegetais, produtos agrotóxicos e que de todos os produtos 
da agropecuária fossem feitos o controle. E isso é um assunto que tem 
uma relevância muito grande, porque, num momento como este em que 
estamos passando por essa pandemia, nós temos que nos preocuparmos, 
cada vez mais, com essas defesas sanitárias. Portanto essa é a preocupa-
ção que eu tinha hoje, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Questão de Or-
dem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – O Deputado Fábio 
Braga fez o registro importantíssimo para o desenvolvimento de todas 
as áreas do nosso estado com relação às barreiras sanitárias, inclusive a 
de Boa Vista do Gurupi, Deputado Fábio Braga, que é de suma impor-
tância para o nosso estado. Precisamos incrementar e levar o discurso 
dessa natureza importantíssimo para o estado à frente, para que não 
fique só em nível de tribuna. Sugiro até, Deputado Fábio, uma comissão 
no sentido de incremento essas fiscalizações. Não é para aumentar 
imposto; é para incentivar o trânsito do hortigranjeiro, o trânsito de 
todas as mercadorias importante para o nosso estado, a nossa importação 
e exportação. Importantíssimo esse assunto das barreiras sanitárias, 
Deputado. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Projeto de Lei 077, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à Sanção, aliás, vai a segundo turno. Projeto de 
Resolução Legislativa de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que con-
cede Título de Cidadão Maranhense ao advogado Gustavo Henrique 
Brito de Carvalho, natural da cidade de Salvador. Em discussão. Em vo-
tação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento de autoria do Deputado César Pires, solicitando que seja 
enviada Mensagem de Congratulações à doutora Ana Graziela Santana 
Neiva Costa, advogada eleitoral, recentemente, nomeada para o cargo 
de Juiz Eleitoral Titular, para compor o Pleno do Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Vejo o Deputado Adriano, acenan-
do, Deputado Adriano, V.Exa. está com a palavra. Habilite o áudio.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 

Pois não, estamos lhe ouvindo.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Bom dia a todos as De-

putadas e Deputados, gostaria de subscrever com autorização do autor, 
por favor!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César, o Deputado autorizou, peço que registre a subscrição 
do Deputado Adriano. Aprovado. Deputada Socorro.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Senhor Pre-
sidente, eu gostaria de pedir o autor que também permitisse também a 
minha subscrição?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César? Peço que registre a subscrição da Deputada Socorro 
Waquim. Próximo item da pauta, o número 4. Requerimento n° 286, de 
autoria do Deputado César Pires (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, com voto 
contrário do Deputado Yglésio e registro o meu voto contrário, tam-
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bém. Requerimento item 5 da pauta. Requerimento n° 292, de autoria 
do Deputado Professor Marco Aurélio (lê). O Deputado Marco Aurélio 
se inscreveu para discutir o projeto e para tanto tem dez minutos. Depu-
tado Marco Aurélio está participando remotamente da Sessão. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, bom dia, Se-
nhores Deputados, Deputadas. Eu agradeço a oportunidade para essa 
discussão. O Deputado Adelmo Soares, no uso do seu tempo regimental 
do Pequeno Expediente, já falou um pouco da aprovação hoje na Co-
missão de Constituição e Justiça dessa importante matéria. E eu trago 
aos senhores e senhoras uma explicação de um caminho que a gente 
vem buscando há vários meses. Eu venho dialogando não só com o 
Governador Flávio Dino, mas também com a Secretaria de Trabalho e 
Economia Solidária, a SETRES, e também a Secretaria de Desenvol-
vimento Social, a SEDES, com os seus titulares e com a procuradora, 
a Dra. Letícia, que atua diretamente na parte legislativa do gabinete do 
Governador Flávio Dino. Eu, lá ainda no mês de fevereiro, março, na-
quele período mais difícil da pandemia, aqui no nosso estado, eu vinha 
em diálogo com o Deputado Adelmo e buscando ali discussões, alter-
nativas, para que pudéssemos alcançar alguns segmentos da sociedade, 
alguns segmentos profissionais que mais estavam sendo atingidos pela 
pandemia. E os taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, todos 
nós sabemos a dificuldade que eles vêm enfrentando. E Deputado Adel-
mo tinha já alguns diálogos para que fossem, participassem de alguns 
programas sociais de kits, de algumas ações das secretarias do governo 
e eu julguei muito importante, muito salutar. E comecei a buscar um 
caminho jurídico junto ao governo Flávio Dino me dispondo a destinar 
uma emenda parlamentar, um recurso, para que alguns desses profis-
sionais fossem beneficiados com o auxílio emergencial e, entretanto, 
hoje, para fazer uma transferência direta de recursos, é precisa haver 
uma previsão legal. E o governo estudou um caminho, e, portanto, esse 
caminho jurídico é incluindo dentre do âmbito do programa Mais Ren-
da, que é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, 
incluir esses profissionais, e isso legitima um caminho jurídico para que 
possamos criar esse auxílio. Inicialmente, destinei o recurso de seiscen-
tos mil reais para que mil desses profissionais de Imperatriz recebes-
sem uma parcela única de seiscentos reais. Mil profissionais sendo eles 
mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativo que será regulamentado 
pelo edital, que será divulgado após a aprovação da presente lei, e essa 
ação ajudará muitos profissionais que venham ao longo desses meses 
acumulando muitos prejuízos devido à pandemia. Hoje, a gente está 
apreciando o requerimento que pede urgência na tramitação dessa ma-
téria e uma vez aprovado, eu peço apoio de todos amigos e amigas par-
lamentares, uma vez aprovado, o requerimento, amanhã, a gente deve 
apreciar a matéria e, aprovada, sairá o edital para Imperatriz com este 
recurso que destinei. Mas o mais importante é que abre um caminho 
para que todos os deputados e deputadas que queiram possam destinar 
recursos para que profissionais dessas categorias nos municípios que to-
dos aqui definirem possam receber este auxílio. Além disso, o Governo 
do Estado possa destinar também recursos...

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Deputado 
Marco Aurélio, permita-me um aparte? 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 
Só um minuto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marco Aurélio, quando V.Exa. puder, conceda um aparte, se 
assim desejar, ao Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 
Tudo bem, Presidente Othelino. E aí, com isso, cria previsão legal para 
que os deputados possam colocar emendas parlamentares e também o 
Governo, dada a previsão orçamentária, possa ampliar este programa. 
Porque eu faço questão de agradecer o esforço do Governo do Estado, 
o apoio da CCJ, que hoje aprovou. E estou certo também de, com o 
apoio de todos vocês, a gente aprovar o requerimento de urgência e, 
amanhã, aprovarmos o Projeto de Lei 381/2021. E fica, portanto, aberto 
o caminho jurídico para que todos os colegas possam, se desejarem, 
destinarem emendas parlamentares para que beneficiem com auxílios 

emergenciais a esses profissionais mencionados nos municípios que 
V.Exas. desejarem. Pois não, Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (aparte) – Queri-
do amigo Deputado Marco Aurélio, primeiro parabenizar pela sua luta. 
Nós, lá atrás, conversávamos sobre esse projeto. V. Excelência, com a 
sua determinação, que lhe é peculiar, continuou insistindo, insistindo e 
achou um caminho jurídico importante. E quero dizer e pedir aos pares 
que estão aqui hoje que a gente possa aprovar o seu requerimento de 
urgência, e que a gente possa, rapidamente, aprovar e poder dar a essa 
categoria, taxistas, mototaxistas, motoboys e motoristas de aplicativos, 
sendo incluídos, assim, no Projeto do Mais Renda, de modo que possam 
garantir a eles um auxílio e, dessa forma, dar um pouco mais de tran-
quilidade nesse momento tão difícil que atravessaram, que estão atra-
vessando, porque a pandemia não terminou ainda. De modo que quero, 
mais uma vez, lhe parabenizar e pedir aos pares que juntos possamos 
aprovar esse requerimento de urgência e, se Deus quiser, aprovando, 
levar ao Governador para sancionar esse projeto de lei e logo colocar 
em prática. E dizer para você que eu sou um adepto desse projeto de lei 
e que, certamente, as minhas Emendas Parlamentares estarão incluídas 
nesse projeto. Um forte abraço. Parabéns! Você é um guerreiro. Assim 
como você lutou pela UemaSul, você também lutou e continua lutando 
para incluir essa categoria. Lá atrás, quando nós conversávamos sobre 
esse auxílio aos mototaxistas, aos taxistas, a todas essas categorias que 
fazem o transporte nas cidades e que tanto lutam e precisam do apoio e 
do amparo do Governo. Parabéns. Conte comigo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Obrigado, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor Presi-
dente, vou também levantar uma questão de ordem aqui e parabenizar o 
Deputado Marco Aurélio, Deputado Adelmo Soares, os membros tam-
bém da CCJ e, até antecipadamente, parabenizar os deputados e depu-
tadas desta Casa, para que nós possamos, claro, aprovar esse projeto, 
porque, de fato, a situação dos taxistas, mototaxistas, desses motoristas 
que trabalham com transporte de pessoas não e fácil. A cada dia que 
passa, nós percebemos que, por uma política desastrosa, adotada pelo 
Governo Federal, desde 2017, o combustível em todo o país vem se 
tornando cada vez mais caro. Vale lembrar, no ano passado, no início 
do ano passado, houve uma redução na alíquota do ICMS, no gás de 
cozinha, mas, mesmo com a redução na alíquota do ICMS, a segunda 
mais barata, a segunda menos cara do país, essa redução não chegou 
aos consumidores. O valor do combustível tem ficado mais caro cada 
dia que passa. Nós fizemos a CPI dos Combustíveis, e acredito que essa 
semana será protocolada uma Ação Civil Pública para baixar a gasolina 
aqui em nosso estado. E esse auxílio, esse auxílio emergencial, esse 
benefício, essa renda extra para esses profissionais se faz extremamente 
necessária, é de extrema importância. Por isso parabéns, Deputado 
Marco Aurélio, meu amigo Adelmo, Presidente da CCJ, a todos nós que 
aprovamos nessa comissão e parabéns ao Governador Flávio Dino, que, 
mais uma vez, decide de forma acertada em garantir mais um benefício 
social àqueles que mais precisam aqui no nosso estado. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
– Obrigado, Deputado Duarte. Presidente, eu faço questão de desta-
car... Obrigado Deputado Duarte e Deputado Adelmo. Faço questão de 
destacar o esforço do Governo Flávio Dino. Quando criou o Auxílio 
Combustível para os profissionais do transporte, ajudou demais. E esse 
auxílio, que fica a previsão legal para a sua criação a partir da aprova-
ção dessa lei, garante um auxílio em espécie, não vinculado à compra 
de combustível. Eu vi muitos taxistas, mototaxistas que, infelizmente, 
nesse período não conseguiram pagar as prestações de seus veículos, 
porque já não tinham mais corrida, já não tinham mais demanda. Graças 
a Deus que está voltando um pouco mais. Mas esse auxílio chegará em 
boa hora e ajudará. E reitero: essa aprovação da lei não garante direta-
mente um auxílio para todos esses profissionais. Ela garante a previsão 
legal para o governo querendo abrir um edital lançando para determina-
dos municípios, essas categorias, de acordo com uma quantidade defini-
da, já possam ser contemplados, garante também que os parlamentares 
possam destinar emendas com essa finalidade, como eu fiz para Impe-
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ratriz, destinando R$ 600 mil para que mil profissionais possam receber 
R$ 600 cada um, em parcela única. Agradeço e conto com o apoio de 
todos os colegas parlamentares.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Deputado 
Marcos, um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Pois não, Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) 
– Deputado Marco, primeiro, eu quero parabenizá-lo porque V. Ex.ª 
já ao longo de seus mandatos sempre inova na apresentação de suas 
propostas. V. Ex.ª inovou em diversas possibilidades de indicações de 
emendas parlamentares e tem servido de exemplo para outros colegas 
deputados estaduais, que, assim como eu também, que segue muitas 
vezes o encaminhamento que V. Ex.ª dá em suas emendas. V. Ex.ª em 
Imperatriz, eu aqui em São Luís e outros colegas em outros municípios, 
mas é importante destacar, e V. Ex.ª conversou comigo uma vez a res-
peito deste projeto que estava se desenhando, V. Ex.ª não descansou em 
buscar alternativas jurídicas para poder cumprir com este objetivo que 
V.Exa. tinha no seu coração, de ajudar os profissionais, tão importantes 
na cidade de Imperatriz e em todo o Maranhão, e eu fico muito honrado 
também, Deputado Marco Aurélio, porque possibilita um programa que 
eu tenho muito orgulho em ter idealizado. Quando Vossa Excelência 
me disse que iria destinar recursos para o programa Mais Renda numa 
nova modalidade me veio à memória, à época, em que eu era auxiliar do 
governo e levei a ideia do programa Mais Renda ao Governador Flávio 
Dino e ele me perguntava como é que iria funcionar esse programa. Eu 
comecei a desenhar como é que esse programa ia funcionar, na épo-
ca, iniciando com programas de alimentação, de venda de alimentos e 
também de cabeleireira e manicure, pedicure, mostrando a ele que era 
necessário a gente capacitar e inserir no campo de trabalho. Quando 
V.Exa. conversou comigo aquele dia, por telefone, falando da sua ideia, 
me veio à cabeça essa lembrança, essa memória, de como esse progra-
ma começou e quanto ele está ficando grande com a contribuição de V. 
Exa. nesse momento que estende o programa para outras categorias, 
aqui no Estado do Maranhão. Portanto, é motivo de felicidade a mim 
ter feito parte da história desse programa e motivo de felicidade a mim 
dividir o Parlamento com a cabeça tão brilhante com a de V.Exa. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 
Deputado Neto, obrigado pela fala e saiba que V.Exa. tem também uma 
participação importante, porque me ajudou a pensar, a discutir, buscar 
um caminho e a marca que V.Exa. já tem sendo junto com o Governador 
Flávio Dino, criador desse programa tão importante. Agradeço, parabe-
nizo a todos e, Senhor Presidente, é isso, conto com o apoio de todos 
colegas parlamentares.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em votação o requerimento do Deputado Marco Aurélio. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor Presi-
dente, apenas um requerimento agora, né?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O requerimento, os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. O projeto será apreciado na Ordem do Dia de amanhã. Re-
querimentos à deliberação da Mesa: Requerimento n ° 288, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Cleide 
Coutinho?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, o Deputado Wellington, por cinco minutos, para enca-
minhar, por gentileza, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, eu estava o procurando aqui na remota. V.Exa. 
tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial 
bom-dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, temos pautado os 
nossos trabalhos, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na 
essência do Parlamento: legislar e fiscalizar a aplicação de dinheiro pú-

blico e fiscalizar o Executivo. E, assim, temos feito ao longo dos últi-
mos seis anos. Ao legislar, temos apresentado os trabalhos, requerimen-
tos, indicações, projetos de leis, inclusive muitas leis já aprovadas, 
projetos de leis aprovados e transformados em leis, para melhorar a vida 
da população. E, no segundo momento, na essência do Parlamento, de 
fiscalizar a aplicação do dinheiro público, fiscalizar as ações do Execu-
tivo, os freios, os arreios do Executivo, para que o Executivo possa ter 
a perfeita noção de que foi eleito para melhorar a vida das pessoas. Foi 
assim com o Flávio Dino. Flávio Dino, quando anunciou que seria can-
didato ao governo do Estado a primeira vez, seria a oportunidade de 
mudança, de mudar o Estado do Maranhão e alegava que uma família 
estava no poder há muito tempo. E elencava todos os erros, todos os 
problemas do estado do Maranhão e colocava na conta, colocava a cul-
pa pela administração há mais de 40 anos do mesmo grupo no estado do 
Maranhão. O Governador Flávio Dino foi eleito em 2014, inclusive 
com o meu voto. Não só o meu voto, mas também eu votei e pedi voto 
para Flávio Dino. E com um detalhe importante: nunca bati na porta do 
PCdoB para pegar uma nota de combustível, para pegar um santinho, 
mas por onde eu andava eu estava lá com o meu banner com a cara 
grande, enorme, larga, e gorda de Flávio Dino, com o vice-governador 
Brandão, com o candidato ao Senado Roberto Rocha e a Deputada Eli-
ziane Gama. Vejam que eu era tão inocente na política que só tinha um 
candidato a deputado federal e pedia voto para a deputada federal Eli-
ziane Gama. E, assim, eu percorri o interior do Estado, candidato a pre-
sidente da República, Eduardo Campos, depois substituído por Marina. 
E, assim, eu fazia, acreditando na mudança. Acreditando na mudança 
que não veio. Quase sete anos na gestão do Governador Flávio Dino. 
Passei o meu primeiro ano na base do Governador Flávio Dino. Mesmo 
sendo da base do Governador, eu sempre tive a capacidade de mostrar 
os erros do Governo do Estado. Votava a favor de todos os projetos que 
eram bons para o Estado do Maranhão e, assim, o faço até hoje. Mas os 
projetos que são ruins eu tenho que elencar, eu tenho que destacar e te-
nho que votar contra, a exemplo do projeto que nós votamos aqui em 
junho que toda a base do Governo votou a favor. Somente o Deputado 
Wellington votou contra. O Deputado César Pires estava numa sessão 
no interior do Estado. Na mesma hora o Deputado César Pires me ligou: 
“Deputado Wellington, eu estou com impedimento. Eu estou no interior 
do Estado e essa votação?” Eu disse: “Deputado César, é outro emprés-
timo”. “Wellington, nós vamos votar a favor? Porque nós não somos 
contra empréstimo para melhorar o Estado. Infelizmente, vamos votar a 
favor?” Eu disse: “Deputado César, é um cheque em branco. Nós já 
votamos a favor de todos os empréstimos, mas esse é um cheque em 
branco e não sabemos nem como vai ser pago”. E o Deputado César 
confiou no Deputado Wellington, e o Deputado César me deu aquele 
voto de confiança, e nós votamos contra por ser uma oposição unida, 
uma oposição equilibrada. Todo respeito, carinho e admiração que eu 
tenho pelo Deputado César Pires eu encontro reciprocidade. E naquele 
momento ele confiou. Deputado César Pires, veja só: agora o caldo en-
tornou. O Governador Flávio Dino vai fazer um empréstimo de 180 
milhões de reais para pagar 202 milhões só juros. Vamos pagar 382 
milhões de reais. Empréstimos feito no Paraná, feito no Pará, na capital 
de Pernambuco, Recife, não chegam a 30%, 40%, ou 50%. Nós temos 
o dobro. De 180 milhões que estamos pegando, vamos pagar 202 mi-
lhões só de juros. Os dois únicos deputados que votaram contra: Depu-
tado Wellington e Deputado César. O Deputado Adriano não votou tam-
bém porque não estava presente na sessão. Inclusive tentamos falar com 
o Deputado Adriano, mas, com certeza, teria votado. Nós temos oposi-
ção equilibrada, responsável, coerente e, acima de tudo, unida. Unida 
em defesa da população. Eu exalto agora o trabalho do Deputado César 
Pires em ter acreditado naquela votação. Fomos os dois deputados, os 
únicos, que se preocuparam com o trabalhador maranhense, porque o 
empréstimo será pago com o suor. E esse suor será muito caro, será 
extraído um suor com gotas de sangue do trabalhador maranhense. Pe-
gar 180 milhões para pagar 202 milhões, só de juros, Deputado César, 
veja só o absurdo, para reformar rodovia estadual, que ele quer ajudar o 
governo federal, e muita cara de pau, é muita incoerência, mas, senho-
ras e senhores, o requerimento que apresentamos no momento, é com 
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relação a um órgão que é um verdadeiro cabide de emprego, nepotismo 
e contratos irregulares. O DETRAN vai continuar assim até quando? 
Vai continuar assim até quando? E sem transparência? Nós temos mais 
de 200 aprovados no concurso do DETRAN, que não são nomeados, a 
Justiça já determinou que não houvesse nenhuma contratação temporá-
ria, nenhuma nomeação, em detrimento dos aprovados do DETRAN, 
enquanto todos os aprovados fossem nomeados, fiz a primeira denúncia 
no Detran, a segunda denúncia no DETRAN, a terceira denúncia no 
DETRAN. Estou diante da quarta denúncia, farra de diárias no DE-
TRAN, em plena pandemia, quase 700 mil reais gastos com diárias no 
DETRAN! Enquanto no governo tem decreto dizendo ‘’fique em casa’’, 
que os órgãos públicos estão fechados, trabalhando remotamente, o DE-
TRAN faz uma farra de diárias, farra de diárias, é um escárnio com a 
população. Eu quero que alguém da base do governo, que o líder do 
governo venha contra argumentar com números, com dados, porque es-
tamos solicitando informações ao DETRAN, por meio do Governo do 
Estado, estamos acionando o Tribunal de Contas, estamos acionando o 
Ministério Público, e existe uma decisão, do Ministério Público do Tra-
balho, Governador Flávio Dino afronta o Ministério Público do Traba-
lho, afronta o Judiciário. No Detran é um verdadeiro escárnio com a 
população, contratações irregulares, é o 10º aditivo da BR, terceiriza-
ção, 10º aditivo, dois milhões e 700 reais para mais um aditivo, é o 10º, 
10º aditivo, fora isso, contrato de 2019 dois milhões, contrato de 2018 
mais três milhões, e agora tentando emplacar mais um contrato de qua-
se três milhões. Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas? 
Cadê o Judiciário? O Governador Flávio Dino tem que respeitar o Mi-
nistério Público, o Governador Flávio Dino tem que respeitar o Judiciá-
rio, existe uma determinação judicial. O Ministério Público do Trabalho 
está em cima. O Detran é um verdadeiro cabide de emprego. Detran, 
nepotismo, o atual diretor foi nomeado no dia 01 de março, no começo 
de abril colocou o primo, dentro da BR terceirização, no dia 01 de maio, 
Dia do Trabalhador, tem 12 nomeações, no Dia do Trabalhador, feriado, 
12 nomeações dentro do Detran. Verdadeiro cabide de emprego, nepo-
tismo e as contratações e irregularidades continuam. Estou atento, vigi-
lante, fiscalizando, e já fui três vezes, é a quarta denúncia do Detran, 
farra de diárias no Detran, cabide de emprego. Tudo com anuência, co-
nivência do Governador Flávio Dino. Estou pautando minhas ações do 
Detran, e vi aí a EMAP, vi aí a CAEMA, vi aí a AGED, Deputado 
Wellington fiscalizando a aplicação do dinheiro público. E precisamos 
abrir a caixa-preta do Detran, precisamos abrir a caixa-preta do Detran. 
Senhoras e Senhores, cobramos informações com relação à farra de diá-
rias no DETRAN-MA, com a conivência do Governador Flávio Dino, e 
o mais grave, afrontando o Judiciário, afrontando o Ministério Público. 
Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que barrar. Era o que 
eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido o requerimento.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Pois não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Como 
foi feito o indeferimento pela Mesa, estou solicitando a V. Ex.ª se pos-
so colocar na próxima Ordem do Dia a apreciação pelo Plenário, por 
gentileza?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Está incluído na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento n° 289, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado da 
Fazenda, Senhor Marcellus Ribeiro (lê). 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso 
solicita a V. Exª, cinco minutos para encaminhar, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado, V. Exª tem cinco minutos para encaminhar.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, como já usei o tempo da tribu-
na, para fazer referência ao DETRAN, e aproveito agora para falar dos 
combustíveis, eu vou adiantar e já fiz os cumprimentos, aproveito para 
cumprimentar a população do Maranhão, principalmente o trabalhador 
maranhense, o consumidor maranhense que padece com o alto preço 
dos combustíveis. É muito fácil colocar a culpa no governo federal, é 
muito fácil colocar a culpa no Bolsonaro, e, em momento algum, pelo 
menos, no mínimo, tentar discutir o problema com a sociedade e com 
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Na composição do 
combustível, gasolina e óleo diesel, nós temos os tributos federais e 
tributos estaduais. E, senhoras e senhores, pasmem quase que 50% do 
combustível é de tributos, são impostos. E do Governo Federal nós te-
mos aproximadamente 14% de tributos federais. E nós temos da gaso-
lina 30,5% de imposto estadual. Nós temos uma das mais altas taxas 
tributárias, encargos tributários, e esta Casa votou o aumento dos im-
postos. O Governador Flávio Dino vai para as redes sociais e dizen-
do que “estão mentindo que eu estou aumentando imposto”. Ninguém 
está dizendo que Vossa Excelência, oh, nobre Governador do Estado, 
está aumentando novamente os impostos. Ninguém está dizendo isso. 
E quem está falando é um deputado atuante, presente e que votou três 
vezes contra o aumento de impostos. Votei a primeira vez contra o au-
mento de impostos. Votei a segunda vez contra o aumento de impostos. 
Votei a terceira vez contra o aumento de impostos por entender que nós 
não podemos colocar essa mochila tão pesada, esse encargo tão pesado, 
esse fardo tão pesado nas costas do trabalhador. E votei três vezes con-
tra o aumento de impostos. E na última votação do aumento de impos-
tos no Estado do Maranhão, aqui, na Assembleia, aumentou o imposto 
sobre o combustível. A gasolina, por exemplo, passou a 28,5%, com 
mais dois do Fumacop, do Fundo de Combate à Pobreza, que ninguém 
sabe que combate à pobreza é esse, aumentando a extrema miséria no 
Estado do Maranhão. O que mudou com o Governador Flávio Dino? 
O que mudou? Eu tenho a resposta: mudou para pior, mudou para pior. 
Governador Flávio Dino mudou para pior a história do Estado do Mara-
nhão. Mudou para pior a vida dos maranhenses. Ele disse que ia colocar 
água potável, que ia fazer tratamento de esgoto, que ia ter geração de 
emprego, que ia dobrar o efetivo da Polícia Militar. Nada disso ele cum-
priu. Nada disso ele cumpriu. É só propaganda, propaganda, mentira, 
mentira. O pai da mentira é o capeta. É só mentira, mentira, mentira, 
mentira. A cara nem treme. A cara nem treme. Aí ele vai para redes so-
ciais e diz que “estão inventando que eu estou aumentando impostos”. 
Governador, ninguém está falando isso. O imposto já foi aumentado. 
Só para gasolina 30,5%: 28,5% de ICMS mais 2% de Fumacop, 30,5%. 
Não teve aumento na refinaria, mas V.Exa. está aumentando a pauta do 
combustível. E a culpa não é da refinaria, a culpa não é do Presiden-
te da República nem de dono de posto de gasolina. A gente constatou 
isso. Tivemos uma CPI. Constatamos isso. Inclusive, numa das últi-
mas reuniões da CPI, um representante da BR distribuidora disse que o 
combustível é mais barato no Acre, no Amapá. E eu perguntei por quê? 
Porque o imposto lá é mais barato. Só o ICMS da gasolina lá é 25,5%. 
O nosso é 30,5%. Do diesel é 14,5%. O nosso é 18,5%. Ou seja, o nosso 
combustível é muito mais caro. Deputado Wellington, qual é a solução? 
A solução é baixar o ICMS. Essa é a tese que eu defendo. Essa é a mi-
nha luta diária. Foi assim ao votar contra o aumento de imposto e assim 
tem sido todas as vezes que aumenta o preço de combustível. Eu vou 
para o posto de gasolina, como fui no último dia 1º de agosto. Deputado 
Wellington, aumentou dia 1º de agosto e vai aumentar novamente agora 
no dia 15. Vai aumentar novamente no dia 30. Mas, deputado, essa é 
a legislação nacional. Tem que seguir essa pauta. Ok. Mas por que o 
Governador Flávio Dino congelou durante três, durante o início da CPI, 
com medo da CPI? O seu secretário não veio aqui prestar satisfação. 
Então, mais uma vez, aumenta o preço médio ponderado e aumenta 
o preço de combustível para todos os maranhenses. Mais uma vez, a 
culpa não é da refinaria e, mais uma vez, a culpa não é do dono de posto 
de combustível. Mais uma vez, responsabilidade do Governador Flávio 
Dino. E o requerimento que estamos solicitando é para que o Secretário 
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possa prestar os esclarecimentos. Não é aprovado. O requerimento não 
passa. Na CPI dos Combustíveis, não passa. Totalmente blindado. E, 
assim, caminha o Maranhão: o Maranhão do desgoverno; o Maranhão 
da perseguição, o Maranhão do aumento de impostos e o Maranhão que 
tem o combustível que só não é mais caro porque nós temos uma entre-
ga rápida pelo porto e, aí, facilita. Porque, meus amigos, se nós tivésse-
mos essa dificuldade, pode ter certeza que seria muito pior. Nossa luta 
permanente contra o aumento de impostos e, mais ainda, para baixar o 
ICMS dos combustíveis, para baixar o preço do combustível no Estado 
do Maranhão. Defendendo o trabalhador, o taxista, o mototaxista, o mo-
torista de aplicativo, os trabalhadores que utilizam o transporte para se 
locomover. É possível? É. O Governador Flávio Dino já baixou o ICMS 
do diesel para empresa de ônibus de São Luís, Imperatriz e Timon para 
ajudar aliados, e por que não pode fazer isso, baixar o ICMS dos com-
bustíveis no Estado do Maranhão? Vamos continuar com a nossa luta 
intransigente, permanente, para abaixar o ICMS e para abaixar o preço 
dos combustíveis no Estado do Maranhão. Senhor Presidente, solici-
tamos informações ao Governo do Estado, quais os critérios adotados 
para fazer esse aumento do preço médio ponderado e, consequentemen-
te, lá no final, lá na bomba, quem paga no bolso, quem tira do bolso, 
quem padece é o trabalhador, é o consumidor maranhense. Estamos em 
defesa do trabalhador maranhense, do consumidor maranhense. Gover-
nador Flávio Dino, baixe o ICMS dos combustíveis. Governador Flávio 
Dino, baixe o ICMS dos combustíveis. Só assim teremos um combustí-
vel, uma gasolina mais barata no Estado do Maranhão, e só depende de 
V. Exa. Não é do presidente da República, não é de refinaria e nem de 
donos de postos de combustível, depende exclusivamente do Governo 
do Estado. Faça uma graça, faça uma graça para o povo do Maranhão, 
a graça não é estar aparecendo com o dinheiro público de propaganda, 
mas faça uma graça. Flávio Dino, eu desafio o governador Flávio Dino 
a baixar o ICMS dos combustíveis no Estado do Maranhão. 

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Indeferido o requerimento. Fica incluído na Ordem da Sessão amanhã, 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Oh, 
Presidente, Presidente sempre atento. Muito obrigado, Senhor Pre-
sidente, muito obrigado, com a inclusão, já que foi indeferido para a 
próxima Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Requerimento nº 294, de autoria do Deputado Marcos Caldas (lê). 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o Requerimento. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 
solicito a todos que fiquemos em posição de respeito e observemos 
um Minuto de Silêncio, em virtude do falecimento do senhor Antônio 
Américo Machado Bacelar, ex-Prefeito do município de Coelho Neto, 
fundador e ex-Prefeito de Afonso Cunha, pai do atual prefeito daquele 
município, senhor Arquimedes Bacelar, ao qual manifestamos nossas 
condolências. Solicitação de um Minuto de Silêncio feita pelo Deputa-
do Adelmo Soares. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, na Ses-
são da próxima quinta-feira, dia 12 de agosto, apreciaremos 35 vetos 
parciais e 9 vetos totais que serão votados em grupo. Os Deputados que 
quiserem destacar algum veto, deverão entrar em contato com a Dire-
toria-Geral da Mesa, para requererem a votação individual, que estará à 
disposição de todos naquela Diretoria. Na quinta-feira próxima, depois 
de amanhã. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Inscrito o Deputado Luiz Henrique Lula, por 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) - Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 
mais uma vez, me dirijo a essa Sessão Plenária. Desta vez, para falar 
de dois personagens da República, Senhor Presidente. Primeiro perso-
nagem nos surpreendeu, hoje, e talvez exatamente porque, no dia de 
ontem, começa a fazer água a sua popularidade, fruto do populismo 
permanente. Eu trato, naturalmente, dessa figura indigesta, chamada 
Jair Messias Bolsonaro, que, infelizmente, governa o nosso País. Eu 
sou daqueles que acredita que se a democracia, eventualmente, traz um 
problema, como trouxe em 2018, ela também resolve o problema. Para 
maus governantes não resta outra coisa do que a aposentadoria. E, no 
caso do cidadão Jair Messias Bolsonaro, que seja muito bem aposen-
tado, porque ele faz muito mal ao país, que não tem nada a ver com 
ele nem com os seus adeptos. Ontem nós assistimos o fracasso da sua 
motocada. E, hoje, talvez pelo fracasso de ontem que, simbolicamente, 
representa a sua derrocada, no fracasso da motocada, hoje, ele nos brin-
dou com uma patacoada, a bizarrice dos tanques em Brasília, que, mes-
mo na ditadura militar, só iam para a rua para bater em trabalhadores e 
estudantes, ou nos desfiles de 07 de Setembro. Mas num simples ato de 
divergência, discordância e de intimidação contra o Congresso, porque 
aqueles tanques, canhão em riste em Brasília, não têm outro objetivo 
que não seja intimidar o Congresso Nacional. Porque hoje todo mundo 
sabe que está sendo colocado em votação, apesar de ter sido negado 
nas comissões pelo presidente Artur Lira, o tal do voto impresso que o 
Bolsonaro tanto deseja, porque ele não passa de um imitador barato de 
alguém que os Estados Unidos da América já deram o devido destino, 
que é a aposentadoria. E tudo aquilo que representou do Donald Trump 
para lá está do lixo da história americana, que é para onde nós dese-
jamos que todo esse período de desatino, de desgoverno... Deputado 
Wellington, V. Ex.ª falava em desgoverno agora há pouco. O desgover-
no da inépcia, da incompetência, da incoerência, do absurdo não está no 
Maranhão. Deputado Wellington, me perdoe. Ele está, infelizmente, no 
mais alto poder da República. O Presidente Bolsonaro testa diariamente 
a nossa paciência. Ele testa diariamente os poderes constituído do país. 
Ele testa diariamente o estado democrático de direito. O legado desse 
governo é o desemprego. O legado desse governo é o Brasil de volta 
ao mapa da fome. O legado desse governo são vinte e dois milhões de 
desempregados. O legado desse governo Bolsonaro é o salário acha-
tado, com o congelamento de 20%, que permite o aumento de salário 
de serviço público e dos gastos públicos. O legado desse governo é a 
tentativa de fazer uso, de maneira criminosa, de maneira irresponsável, 
de maneira absurda, da vacina por um propinoduto, na tentativa que fez 
em que ele foi descoberto com a mão na cumbuca e teve que recuar. 
O legado desse governo é a ausência de políticas públicas de saúde 
por três ministros da saúde num espaço de tempo de três anos, pratica-
mente um ministro por ano, numa pasta importantíssima que tem que 
ter planejamento, tem que ter previsibilidade. O legado desse governo 
Bolsonaro são os quinhentos e sessenta mil mortos até semana passada. 
Esse é o legado desse governo. O legado desse governo, finalmente, 
para falar de Bolsonaro e não resta falar que não seja com indignação, 
são as rachadinhas da família. Casa de pai; escola de filho. Ele já fazia 
das suas com a moça do açaí e, obviamente, ensinou isso ao vereador, 
ao deputado e ao senador. Com a sua mágica fábrica de chocolate que 
lhe rende dinheiro suficiente com uma única loja, recursos para com-
prar uma mansão de seis milhões, em Brasília. Esse é o legado desse 
governo Bolsonaro e o principal legado dele, porque eu não vou falar 
da educação, eu não vou falar da infraestrutura, as MAs do Maranhão, 
deputado Wellington, são infinitamente melhores que as BRs do Bolso-
naro. E eu falo isso de cadeira de quem percorre esse estado de Norte 
a Sul e de Leste a Oeste. O principal legado desse governo é a ameaça 
permanente à democracia, permanentemente ameaçando o Estado De-
mocrático de Direito do Brasil. Não passará, Bolsonaro! Muito mais 
cedo que V.Exa. possa imaginar, a sociedade brasileira nas ruas, as ins-
tituições constituídas, a democracia há de dar fim à sua sana genocida, 
à sua sana de miséria que submete o povo brasileiro. V.Exa. conseguiu 
transformar um país que está entre os 10 países ricos do mundo de povo 
pobre, infelizmente, naquilo que V.Exa. dizia que gostaria de fazer. O 
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Brasil virou um pária da nação, um pária de todas as nações do mun-
do. Você conseguiu, mas ao falar com indignação desse personagem na 
história da República brasileira, eu quero falar também de outro perso-
nagem. Em 2002, a esperança vencia o medo. Em 2022, a esperança há 
de vencer o fascismo que hoje a gente vivencia no país. Há de vencer o 
autoritarismo exposto nos tanques nas ruas em Brasília. Há de vencer 
o negacionismo à educação, o negacionismo à democracia, o negacio-
nismo à ciência. Todo negacionismo cultural, dos direitos das minorias 
que o atual governo representa. A esperança em 2022 há de vencer tudo 
isso. A esperança do que falo, senhores e senhoras deputadas, telespec-
tadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia. A esperança 
que vos falo nos dará o prazer de estar conosco no próximo dia 19 e no 
dia 20. Essa esperança que falo é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Lula estará entre nós na próxima semana, iniciará a sua viagem 
ao Nordeste pelo o seu estado natal Pernambuco, em seguida virá para o 
Piauí, deputada Socorro, sua vizinha Timon, Teresina, nos dias 17 e 18 e 
na sequência estará entre nós, nos dias 19 e 20, onde será recebido pelo 
governador Flávio Dino onde será recebido pelo povo do Maranhão, 
onde será recebido pelo Partido dos Trabalhadores, onde será recebido 
pelos movimentos sociais, onde será recebido pela academia, onde será 
recebido por todas as pessoas que querem o bem do Brasil. A esperança 
que venceu o medo, em 2002, há de vencer o arbítrio em 2022. E o 
Lula traz na bagagem não só a esperança, presidente Paulo Neto, o Lula 
traz na bagagem, principalmente a sua história de melhor presidente da 
história da República brasileira. Lula traz na bagagem o comprome-
timento com a democracia. O Lula traz na bagagem tudo aquilo que 
foi capaz de fazer em 08 anos de governo. Tudo o que o Partido dos 
Trabalhadores e o ex-presidente Lula, a maior expressão viva, política 
do Brasil, uma das maiores referências do mundo, da esquerda, uma das 
maiores expressões mundiais dos valores democráticos, o nível de Luiz 
Inácio Lula da Silva é o nível de Nelson Mandela, o nível de Martin 
Luther King, o nível das grandes expressões mundiais comprometidas 
com tudo aquilo que é belo, com tudo aquilo que é humano, com tudo 
aquilo que é socialmente justo, com tudo aquilo que é correto. Depois 
de passar todo calvário que passou, preso para impedir que voltasse a 
governar o país, para impedir que ele voltasse ao Palácio do Planalto, 
três anos depois desse calvário, todos os 15 processos contra o ex-pre-
sidente Lula foram devidamente arquivados sem provas, porque não 
tinha provas de nada do que aquele cidadão, que não merece esse nome, 
o Sérgio Moro o acusava, um juiz parcial, um juiz inadequado, um juiz 
que vestiu a camisa partidária para tirar da disputa o ex-presidente Lula, 
para botar o Brasil nesse buraco que eles enfiaram.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Deputado, 
permita-me um aparte? 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Permito, com certeza. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (aparte) – Eu 
quero aproveitar esse momento, deputado, para dentro da sua fala, fazer 
um testemunho aqui. Eu fui prefeita municipal do município de Timon, 
nossa gestão pôde vivenciar todo esse sentimento nacionalista, huma-
nista, altruísta, social de resgate da pobreza na gestão do ex-presidente 
Lula. A exemplo disso, eu posso dizer para o senhor e testemunhar, que 
só na cidade de Timon, que é uma cidade de 170 mil habitantes, hoje, 
foram construídas 8 mil casas populares no programa Minha Casa Mi-
nha Vida, entregues as chaves, e para mim isso e o grande testemunho 
da preocupação com a pessoa, com o trabalhador, com a família que a 
gestão do ex-presidente Lula trouxe ao nosso País. Dar a casa própria, 
a segurança, a tranquilidade, acima de tudo, a garantia da geração de 
empregos, cada casa dessa no mínimo trabalhou três, quatro pessoas: 
pedreiro, marceneiro, eletricista, né, o ajudante. E a economia, quanto 
cresceu a economia, venda dos insumos, dos produtos, circulou dinhei-
ro. Com esse meu testemunho, e eu poderia dar aqui muitos outros, 
como, por exemplo, a escola que nós chamávamos, antigamente, de 
Escola Técnica, que hoje são IFMAs, que trouxe a tecnologia, o conhe-
cimento e uma nova realidade com a agregação de valores muito grande 
para a juventude. E no meu município, são duas pontas que eu coloco 
aqui na sua fala para dar sustentabilidade ao que o senhor defende agora 

de que no governo Lula foi um Governo que realmente teve como parâ-
metros principais, o homem e a democracia. Então, faço esse registro 
com muito orgulho, com muita alegria, para dizer que foi um tempo que 
por meio da minha cidade eu vi geração de emprego, renda circulando, 
e as políticas sociais acontecendo. Muito obrigada, Senhor Deputado.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Muito obrigado também pelo aparte, Deputada Socorro Waquim, e a 
senhora encarna uma síntese do que foi aquele período, a senhora é uma 
mulher, e a senhora sabe que no governo do ex-presidente Lula, as po-
líticas afirmativas para a mulher aconteceram, a mulher tinha até Minis-
tério específico para discutir a sua política. V. Exª. dá um testemunho 
como prefeita, eu não conheço na história da República, período mais 
frutuoso, mais primoroso em que as prefeituras e os prefeitos foram 
parceiros do Palácio do Planalto. O ex-presidente Lula fazia anualmente 
conferências com os prefeitos, discutia a pauta municipalista, devolvia 
isso na forma de políticas públicas concretas. V.Exª. fala na condição 
também de Deputada, quando fala de democracia, quando reconhece 
que esses valores, com o Estado Democrático de Direito, os valores que 
sustentam a República, num período talvez, talvez não, com certeza, 
mais logo de nossa experiência democrática. É o período mais longo 
que nós vivemos de experiência democrática de tantos sobressaltos que 
tivemos desde a República, desde o Império à República Velha, até a 
Nova República até chegarmos no momento em que vivemos, no mo-
mento contemporâneo. A senhora, portanto, deputada, é a síntese da-
quele momento. A sua fala é emblemática, é o testemunho de quem vi-
veu a história, de quem foi parceira da história de um presidente que se 
ocupava de todas as coisas que um presidente tem que ocupar, com a 
responsabilidade de que tem ao assumir um cargo daquele. A senhora 
falou do Minha Casa Minha Vida, a senhora falou do IFMA. A realidade 
do Maranhão, e não é diferente da realidade do País, a partir daquele 
Programa Minha Casa Minha Vida, mudou, são milhões de brasileiros 
atendidos por esse programa, milhões! não são milhares, são milhões. 
Detalhe: não só os trabalhadores da zona Urbana, deputado Paulo Neto, 
mas também os trabalhadores da zona rural. O ex-presidente Lula é 
responsável praticamente pela erradicação das casas de taipa no Mara-
nhão, o governador Flávio Dino é responsável pelas escolas de taipa, 
mas o governo do ex-presidente Lula foi responsável, praticamente, 
pela erradicação das casas de taipa no Maranhão com um programa ru-
ral, o PNHR , que tão bem ele conduziu. Mas se a gente for falar do 
ex-presidente Lula, do seu legado, tem muita coisa para dizer. A depu-
tada citou o IFMA, havia apenas 3, deputada, apenas 3. Hoje se eu não 
estiver enganado são 31, espalhados, três, detalhe, deputado Paulo 
Neto, três, um em Imperatriz e dois em São Luís, no período Lula dotou 
o Maranhão todas as cidades macrorregionais, as cidades-polo de um 
Instituto Federal. O ex-presidente Lula praticamente aposentou a lam-
parina no Nordeste, no Norte e obviamente no nosso Estado do Mara-
nhão, ‘’O Luz Para Todos’’ chegou em todos os lugares, inclusive Ilhas, 
lugares ermos, de uma hora para outra transformou vida das pessoas, 
porque não era só energia, deputado Paulo Neto, que chegava. A energia 
propiciava a produção, a Casa de Farinha que era na mão, eu quando 
menino, filho de lavradora que fui, neto de lavradora que fui, minha avó 
fez roça até aos 96 anos de idade, e quantas vezes eu não ia ralar man-
dioca ajudando ali na mão, para rodar o catitu, quantas vezes não fiz 
isso. A prensa era com pedra e com os pés da gente, a farinha era tam-
bém como ainda tem hoje em alguns lugares, o uso da mão para mexer 
a farinha, hoje tudo é maquinizado, o que permitiu isso? ‘’O Luz Para 
Todos’’ colocou de uma hora para outra, água gelada na casa do mais 
humilde trabalhador; um bico de luz ou mais de um; o ferro elétrico, 
aposentando o carvão, o carvão virou instrumento para churrasco na era 
Lula. Porque na era Lula, o trabalhador comia carne, bebia cerveja, fa-
zia churrasco. O Luz para Todos, portanto, trouxe também a informa-
ção, a mesma informação que o complô judiciário, midiático, do capi-
tal, dos interesses da elite, dos interesses internacionais apeou a Dilma 
do poder com uma alegação de pedalada fiscal para que três anos depois 
ela também seja inocentada pelos tribunais, que ela nunca cometeu pe-
dalada nenhuma. O Bolsonaro já cometeu, o último levantamento de 
crime de responsabilidade, feito, são 37, e nada acontece, porque ao 
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contrário da Dilma que não comprou o Centrão, ele comprou. Quando a 
gente fala de Lula, a gente fala do Bolsa Família que de novo esse pre-
sidente desastrado que como não tem nada para oferecer, nada para 
apresentar muda o nome, quer mudar o nome: Renda Brasil, para dar 
uma chancela para o ano que vem dizer que é dele. O filho, ele é um pai 
impostor, ele agora quer a paternidade da criação de um programa que 
foi um programa redentor para o país, ele quer agora também ter a pa-
ternidade de um filho que não é dele, que é o Bolsa Família. Falar do 
ex-presidente Lula é falar do PROUNI, que dobrou o número de estu-
dante nas universidades, que permitiu que negros e pobres pudessem 
sentar lado a lado em escolas públicas, que são as melhores universida-
des públicas deste país, do lado de filho de rico, porque as universidade 
federais, as universidades estaduais eram monopólio de rico. E o 
PROUNI e o FIES colocaram alunos da classe trabalhadora lado a lado 
dos ricos. Botou esses alunos para fazer intercâmbios internacionais, 
como o Ciência sem Fronteiras, qualificando a nossa mão de obra na-
cional. O ex-presidente Lula, quando se fala do ex-presidente Lula, tem 
que falar no Pré-Sal. O Pré-Sal que eles desmontaram parte da PETRO-
BRAS para entregar para o capital internacional. O golpe foi dado foi 
para isso, para entregar o Brasil, o patrimônio do Brasil, como fizeram 
com os correios agora, como querem fazer com a Eletrobras, que é fru-
to, inclusive, de um pedido de audiência pública nesta Casa por este 
deputado para fazer esse debate. Nós temos que nacionalizar esse deba-
te. Problema dos correios, o problema da Eletrobras, que vai estourar na 
conta de luz dos trabalhadores é um problema da Assembleia Legislati-
va também. E nós temos que fazer isso, nós temos que fazer esse deba-
te. Quando nós falamos do ex-presidente Lula, nós falamos de um país 
de cabeça erguida que pagou a dívida externa. Os governos brasileiros 
não governavam. Vinham técnicos lá do FMI dizer como é que tinha 
que ser. O governo Lula acabou com essa molecagem, pagou a dívida 
deles e os tirou daqui. Vão cantar em outra freguesia. O governo Lula é 
o governo do salário digno, diziam: o Brasil não pode pagar 100 dólares 
porque, senão, quebra. O Lula provou que pode, e o país cresceu. O 
governo do ex-presidente Lula é o governo dos BRICS, é o governo que 
reuniu o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para discutir o de-
senvolvimento do mundo dos países em desenvolvimento, dos países 
que não estão no G7. O governo do ex-presidente Lula é o governo que 
inspirou o G20, de maneira de tal que esses países pudessem sentar no 
banco com os grandes países do mundo. É por isso que esse governo foi 
apeado do poder, porque ele estabeleceu o mínimo de condição para que 
essa nação, que, quando nós assumimos o governo, era a 13ª nação do 
mundo e, quando nós deixamos o governo, essa nação era a nação da 6ª 
maior economia do mundo. E dizem que nós quebramos o Brasil. 
Como? Isso é uma mentira indigna. Nós recebemos esse país com 28 
bilhões em caixa, Deputado Paulo Neto, e nós entregamos para o Bol-
sonaro com 372. A Petrobras era a 6ª maior petrolífera do mundo e nós 
entregamos como a terceira. Portanto nosso legado, além de ser um le-
gado econômico, respeitável, é um legado que essa economia tinha uma 
razão de ser. Ela andava na direção do povo. Ela andava na direção do 
povo na educação. Ela andava na direção do povo na saúde. É só ver o 
que nós fomos capazes de fazer com o Mais Médicos, com as UPAs. E 
bastou cinco anos deles, desse governo liberal para que todo esse legado 
fosse colocado em xeque. E o país, hoje, vive da forma que vive. Por-
tanto, na próxima semana, Presidente Paulo Neto, nós iremos receber 
no Maranhão com muito orgulho, com muita alegria o maior presidente 
da história deste país, a esperança que venceu o medo. Vai ser a mesma 
esperança que irá derrotar o arbítrio. A esperança que vai voltar a respi-
rar os ares de democracia que o Brasil precisa como nação independen-
te e soberana. Seja bem-vindo, Luiz Inácio Lula da Silva ao Maranhão. 
E eu tenho muito orgulho de carregar no meu nome, desde 2018, o 
nome Lula, o Luiz é meu, o Henrique é meu, o Silva também, me chamo 
Luiz, me chamo Henrique e me chamo Silva de Sousa, um filho de um 
pedreiro e de uma sertaneja, de uma cearense que veio fugida da seca de 
15, minha avó, de uma negra quilombola, mãe do meu pai, também fi-
lho de quilombola. E o Lula também, Presidente Paulo Neto, porque era 
um dos apelidos de criança que tinha. Mas não foi por isso que adotei o 
nome do Lula em 2018. Adotei o nome do Lula pela convicção que ti-

nha de celebrar, pela convicção que tenho de respeito ao maior presi-
dente da história que esse país já teve. Muito obrigado, Senhor Presi-
dente, pela tolerância. Seja bem-vindo Luiz Inácio Lula da Silva! 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Tempo dos Partidos: Bloco Parlamentar Independen-
te. Arnaldo Melo, ausente. Bloco Parlamentar Solidariedade. Ciro Neto, 
ausente. Bloco Parlamentar Democrático. Vinícius Louro, ausente. Blo-
co Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Professor Marco Aurélio, au-
sente. Escala reserva, PSDB, Deputado Wellington do Curso. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINTON DO CURSO - Deputa-
do Wellington do Curso, Presidente. Cinco minutos, rapidinho, Senhor 
Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, apresentamos na tribuna da 
Assembleia uma solicitação que já fizemos ontem para a Universida-
de Estadual do Maranhão, e, mais uma vez, a sua falta de transparên-
cia. A Universidade Estadual do Maranhão divulgou na última quin-
ta-feira uma lista oficial de todos os aprovados no vestibular. E essa 
lista completa oficial foi alterada na sexta-feira e foi apagada a lista de 
quinta-feira, e com um detalhe: todos os demais cursos permaneceram 
inalterados: História, Geografia, Letras, Direito, Medicina. E pasmem, 
senhores, uma única alteração no Curso de Oficiais da Polícia Militar 
e de oficiais do Corpo de Bombeiros. Chamou a atenção, primeiro, dos 
candidatos, que se sentiram lesados, prejudicados, logo quando saiu o 
resultado, familiares, as pessoas próximas, e aí suscita uma dúvida: um 
questionamento da falta de transparência da UEMA, por que liberaram 
uma lista na quinta-feira, com tanto tempo que tiveram para apresen-
tar a lista oficial, liberaram a lista oficial, os candidatos comemoraram, 
estavam aprovados para serem oficiais da Polícia Militar, oficiais do 
Corpo de Bombeiros, na sexta-feira a decepção, um golpe, uma por-
rada, uma lista alterada, e aí vejam: a senhorita Natália, aprovada em 
primeiro lugar para oficial da Polícia Militar feminino, liberaram uma 
outra lista na sexta-feira, ela passou para 6ª, e perdeu, porque não esta-
va dentro das quatro vagas. Um outro candidato, o Caio J. Guimarães 
Beça, aprovado em 17º na lista de quinta-feira, na sexta-feira, apare-
ceu na lista em 32º, fora do número de vagas. Emerson Lucas Tomás, 
aprovado em 13º, na lista oficial de quinta-feira, e apareceu em 82º, na 
lista de sexta-feira. Fábio Vitor Sampaio, aprovado em 15º, e apareceu 
na lista de sexta-feira, em 53º, ficando fora do número de vagas. Pedro 
Lucas e Nojosa Ferreira, aprovado em 18º lugar na lista oficial na quin-
ta-feira, e na lista de sexta feira apareceu em 39º lugar, fora do número 
de vagas. Que patacoada é essa? Que palhaçada é essa? Que Loucura é 
essa? Duas listas, duas aprovações? Ah, porque teve incoerência, teve 
um erro no cálculo! Teve um erro no cálculo só para oficial militar? Só 
para oficial do bombeiro? É inadmissível. Já solicitamos explicações à 
UEMA, estamos acionando a OAB, para que possa provocar o Judiciá-
rio, fazer uma manifestação, uma ação, para que possa entrar com um 
mandado de segurança coletivo, em defesa desses jovens que estão se 
sentindo lesados, prejudicados, com uma lista oficial liberada na quinta 
e depois uma outra lista na sexta, e pasmem, apagaram a lista da quinta, 
quinta-feira, a lista sumiu sem nenhuma explicação. Se os candidatos 
não estivessem imprimido a lista, ninguém tinha nem como provar, e 
ficava por isso mesmo. Que palhaçada é essa? Falta de transparência 
total, tanto tempo para liberar resultado, e libera resultado com incoe-
rência, com erro. Não dá para compreender, não dá para entender, você 
imagina a cabeça de uma jovem que estudou, se esforçou, se dedicou, 
aprovada em primeiro lugar na quinta-feira numa lista oficial, na sexta-
-feira sai outra lista e ela ficou em 6º, e saiu do número de vagas, pois só 
foram, 04 vagas. Tem alguma coisa errada. E não é a primeira vez que a 
UEMA erra, não é a primeira vez que nós denunciamos na Assembleia, 
isso precisa ser investigado, apurado, porque não tem transparência das 
notas. Por que tem alteração? Como se deu essa alteração? E por que 
somente no curso de oficial do Bombeiro e da Polícia Militar? Estamos 
aguardando esclarecimento oficial da UEMA. E temos reunião marcada 
amanhã na OAB. Estamos solicitando que a OAB possa entrar com uma 
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ação, que a OAB possa ajuizar uma ação e entrar com um mandado de 
segurança coletivo em defesa de homens e mulheres que se esforçaram 
para passar no concurso de oficial da Polícia Militar e de oficial do 
Corpo de Bombeiro. Com a palavra, a UEMA para que possa explicar. 
Ou, então, senhoras e senhores, teremos que ter o curso de formação 
com um número menor de vaga, porque o erro é gritante. E quem vai 
pagar por esse erro? É o candidato que foi aprovado em primeiro na 
lista oficial e depois foi retirado? Retirado, por quê? E por que só teve 
erro na lista de oficial da PM e de oficial do Bombeiro? Não teve erro 
para medicina, para direito, para história, para geografia, para adminis-
tração, para os outros cursos? Com a palavra, a UEMA. E que a OAB, 
o Ministério Público e a Defensoria possam tomar as medidas cabíveis, 
jurídicas para reparar esse erro, esse dano, causando prejuízo a muitos 
e, principalmente, a quem estudou, se esforçou para ser oficial da Polí-
cia Militar e do Corpo de Bombeiros. Não temos nada contra a segunda 
lista. Estamos em defesa de quem nos procurou e se sentiu lesado, pre-
judicado com o resultado final do vestibular da UEMA para o CFO do 
Bombeiro e o CFO da Polícia Militar. Com a, a UEMA para que possa 
prestar os esclarecimentos, possa fazer as correções necessárias, senão, 
que o dano possa ser reparado pela Justiça. E confiamos na Justiça. Que 
Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Partido Verde. Deputado César Pires, ausente. Depu-
tado Adriano, ausente. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Não há orador inscrito. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a pre-
sente Sessão.

Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia cinco de agosto dois mil e vinte 
e um.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide 
Coutinho.

Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezen-
de.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-
das.  

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, 
Ariston, Betel Gomes, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Luís Hen-
rique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evange-
lista, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito Ro-
lim. Ausentes os (as) senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Ana 
do Gás, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert 
Cutrim, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Ril-
do Amaral e Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, em 
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e concedeu 
a palavra aos (as) Deputados (as): Professora Socorro Waquim, Luís 
Henrique Lula da Silva,  Roberto Costa, Marcos Caldas e Wellington do 
Curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, a 
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à deliberação 
do Plenário, que aprovou o Requerimento nº 291/2021, de autoria do 
Deputado Doutor Yglésio, solicitando a dispensa da pauta, bem como 

o envio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Projeto de 
Resolução Legislativa nº 035/2021, que altera o artigo 10 do Regimento 
Interno. Os Requerimentos nos 285 e 286/2021, de autoria do Deputado 
César Pires, foram transferidos devido à ausência do autor. Não houve 
orado inscrito no primeiro horário do Grande Expediente, assim como 
não houve manifestação das agremiações para falar no Tempo dos Par-
tidos. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 10 
de agosto de 2021.  

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Presidente, em exercício

Deputada Andrea Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputado Marcos Caldas
Segundo Secretário

LEI ORDINÁRIA Nº 11.521 DE 10 DE AGOSTO DE 2021

Estabelece a notificação compulsó-
ria, em todo Estado do Maranhão, no caso 
de violência ou indícios de violência, con-
tra a população de Lésbicas, Gays, Bisse-
xuais, Travestis e Transexuais (LGBT), 
atendida em serviços de saúde públicos 
ou privados, e torna facultativo o uso de 
nome social nos boletins de ocorrências, 
quando for o caso.

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. Constitui objeto de notificação compulsória, em todo 
o Estado do Maranhão, a violência ou indícios de violência, contra a 
população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – 
LGBT, atendida em serviços de saúde públicos e privados.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência contra 
a população LGBT, qualquer ação, conduta ou omissão, baseada no 
gênero e identidade de gênero e orientação sexual, inclusive decorrente 
de discriminação ou desigualdade étnica, que cause morte, dano, 
sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, tanto 
no âmbito público quanto no privado e que:

I - Tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em 
qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja 
convivido no mesmo domicílio, e que compreende, entre outros, estu-
pro, violação, maus-tratos e abuso sexual, danos morais e patrimonial;

II - Tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer 
pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, 
maus-tratos de pessoas, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual 
no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, estabele-
cimentos de saúde ou qualquer outro lugar; e

III - seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde 
quer que ocorra.

§ 2º Entender-se-á que violência contra a população LGBT inclui:
a) Violência física: qualquer conduta que ofenda a integridade 

corporal e a saúde física das pessoas LGBT;
b) Violência psicológica: definida como qualquer conduta ou 

ato que resulte em danos emocionais, afete a autoestima, exponha a 
pessoa LGBT a situações vexatórias, ameaças, constrangimentos, hu-
milhações, perseguições, chantagens, ou a qualquer situação que possa 
impactar a saúde psicológica da pessoa LGBT;
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c) Violência sexual: trata-se de condutas para compelir a man-

ter, presenciar ou participar de relação sexual, por meio de ameaça, in-
timidação ou uso de força; compelir a comercialização da sexualidade; 
veiculação de materiais audiovisuais (fotos, vídeos ou áudios) em redes 
sociais ou outros ambientes digitais; impedimento de uso de proteção 
nas relações sexuais e outras situações que limite direitos sexuais, re-
produtivos e sobre os corpos das pessoas LGBT;

d) Violência patrimonial: refere-se a subtração ou distribuição 
indevida de objetos, ferramentas de trabalho, documentos pessoais, pa-
trimônios, valores e recursos econômicos diversos;

e) Violência moral: considerada qualquer conduta de difama-
ção, injúria, calúnia ou outra ação que venha impactar moralmente a 
pessoa LGBT.

§ 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por população LGBT 
as pessoas que sentem atração afetiva e sexual por pessoa do mesmo 
sexo, ou atração por ambos os sexos, bem como pessoas que não se 
identificam em partes ou integralmente com o gênero associados a elas 
no nascimento e pautados em suas características físicas. 

Art. 2º. A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao 
processo de notificação compulsória, para o fiel cumprimento desta Lei.

Parágrafo único. Os casos em que houver indícios ou confirma-
ção de violência contra a população LGBT, serão obrigatoriamente co-
municados à autoridade policial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
para as providências cabíveis e para fins estatísticos.

 Art. 3º. A notificação compulsória dos casos de violência de que 
trata esta Lei tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as autorida-
des sanitárias que a tenham recebido.

Parágrafo único. A identificação da vítima de violência referida 
nesta Lei, fora do âmbito dos serviços de saúde, somente poderá efe-
tivar-se, em caráter excepcional, em caso de risco à comunidade ou à 
vítima, a juízo da autoridade sanitária e com conhecimento prévio da 
vítima ou do seu responsável.

 Art. 4º. As pessoas físicas e as entidades, públicas ou privadas, 
abrangidas ficam sujeitas às obrigações previstas nesta Lei.

 Art. 5º. A inobservância das obrigações estabelecidas nesta Lei 
constitui infração da legislação referente à saúde pública, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis.

Art. 6º. Quando do registro do boletim de ocorrências, das no-
tificações de que trata esta Lei, ou quando registrado pessoalmente ou 
online pelo ofendido, será facultativo, a inclusão do nome social nos ca-
sos de violência contra a pessoa Travesti e Transexual, e, a inclusão do 
nome social no protocolo da secretaria de segurança Pública no Estado 
do Maranhão, e do Instituto Médico Legal/IML.

 Art. 7º. Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória pre-
vista nesta Lei, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
         MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a fa-
çam 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 PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de agosto de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
P A R E C E R Nº 001 / 2021
RELATÓRIO:
Chega-nos para ser apreciado, o Projeto de Resolução Legislativa 

nº 035/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, subscrito 
pela terça parte dos Membros desta Casa Legislativa, que propõe alterar 
o art. 10 da  Resolução Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004 (Re-
gimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão).

Em suma, a propositura sob exame, tem por objetivo otimi-

zar o processo de sucessão dos Senhores Deputados nos Cargos de 
Direção da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, que dar-se-á por ordem sequencial dos Cargos, tanto 
para Presidente e Vice-Presidente quanto para Secretários (Mem-
bros da Mesa Diretora), como bem esclarece o Primeiro Signatário 
da propositura, o Senhor Deputado Doutor Yglésio.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucio-
nalidade e legalidade, veio-nos para exame e parecer, nos termos do 
§ 2º do art. 273, do Regimento Interno, que determina, se a propos-
ta de alteração do Regimento Interno for de iniciativa de Deputado 
ou Comissão será ouvida a Mesa Diretora.

A medida proposta pelo presente Projeto de Resolução Legis-
lativa é indiscutivelmente oportuna. A matéria constante do Pro-
jeto de Resolução Legislativa em tela não nos parece ter o condão 
de adentrar aos limites da competência atribuída privativamente à 
Mesa Diretora. Assim sendo, não há ferimento ao devido processo 
legislativo a propositura do presente Projeto de Resolução Legis-
lativa apresentado por Comissão, subscrito pela terça parte dos 
membros desta Casa (Art. 272, do Regimento Interno).

Temos, pelas razões acima arguidas, a firme convicção de que 
a proposição em análise faz jus à acolhida dos nossos ilustres pares 
nesta Casa. 

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à aprova-

ção do Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2021. 
  É o voto.

PARECER DA MESA DIRETORA:
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 

Estado do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa nº 035/2021, nos termos do voto da Relatora.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 10 de agosto de 2021.

                                                          
Presidente: Deputado Othelino Neto
Relatora: Deputada Cleide Coutinho
         
 Vota a favor                                                                      Vota contra
Deputado Glalbert Cutrim                                                  _______________ 
Deputado César Pires                   _______________                                                       
                                            
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-

DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 018/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 226/2021, de 

autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre normas 
de concursos públicos para profissionais da área de segurança pública 
Bombeiros Civis que atuaram no combate a covid-19, no âmbito da 
administração pública estadual no Estado do Maranhão. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 468/2021), vem agora o projeto a esta Comis-
são para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do 
Regimento Interno.

Justifica o autor da presente propositura de Lei, que milhões de 
pessoas morreram pela infecção viral, gerando um caos social e no 
sistema de saúde sem precedentes. Hoje, apesar da vacina, a sociedade 
ainda sofre com a crise instaurada, uma vez que o imunizante ainda 
não foi disponibilizado para todos. Por outro lado, estão escassos os 
leitos de UTIs, remédios e equipamentos, sendo insuficientes para aten-
der as demandas.

Os profissionais que atuam no combate ao Novo Coronavírus 
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merecerem perceber, ao mínimo, o reconhecimento de suas valorosas 
atuações, por meio de título pelos serviços prestados na pandemia da 
COVID-19. A justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Assim, além da pertinência quanto ao mérito que nos compete 
analisar, é certo que a medida também encontra respaldo na ordem ju-
rídica e constitucional.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que 
a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais nor-
teadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a efi-
ciência e a publicidade, que evidencia-se que, tanto os agentes quanto a 
administração, devem agir conforme os preceitos constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei 
Ordinária deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei, 

considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunida-
de, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Seguridade So-
cial e Relações de Trabalho. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade 

Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 226/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 11 de agosto de 2021.  

Presidente: Deputado  Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                                                                                                                                               
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Carlinhos Florêncio                                ____________
Deputada Socorro Waquim                                    ____________                                                 
Deputado Hélio Soares                                          ____________           
                                           
          
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 596/2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 358, de 09 de julho 
de 2021, que Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que 
dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão, a Lei nº 
10.151, de 23 de outubro de 2014, que dispõe sobre a reorganização 
administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), e a Lei nº 
8.205, de 22 de dezembro de 2004, que institui o Fundo Maranhense de 
Combate à Pobreza, cria o Comitê de Políticas de Inclusão Social, e dá 
outras providências.

Esclarece a Mensagem Governamental, que a Medida Provisória, 
em apreço, propõe alterações na Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 
2002, na Lei nº 10.151, de 23 de outubro de 2014, e na Lei nº 8.205, 
de 22 de dezembro de 2004, com vistas a incentivar o desenvolvimento 
social e econômico no Estado, bem como aperfeiçoar o funcionamento 
da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a lei 
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipu-
lação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a 
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, 
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Considerando que cabe à legislação de cada ente disciplinar 
a compensação de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, 
do sujeito passivo, a presente Medida Provisória disciplina critérios e 
condições para a restituição de créditos tributários no âmbito do Esta-
do do Maranhão. 

Dentre as exigências previstas, é estabelecido que a efetiva resti-
tuição de tributos será efetuada depois de verificada a ausência de dé-
bito tributário vencido em nome do sujeito passivo perante a Fazenda 
Estadual. Havendo débito tributário vencido, o valor do crédito contra 
a Fazenda Estadual deve ser utilizado para quitação, mediante com-
pensação de ofício, instituto já adotado pela União (Decreto Federal 
nº 2138/97) e reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 917285, 
por exemplo) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.213.082).

Ademais, em atenção à redação atual do inciso I da Cláusula 
Quinta do Convênio ICMS nº 38/2012, do Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária - CONFAZ, a proposta legislativa em comento altera o 
§ 2º do art. 92 da Lei nº 7.799/2002 para dispor que o veículo não pode 
ser transferido (para pessoa que não tenha direito ao mesmo tratamen-
to tributário) pelo prazo de até 4 anos depois da aquisição pela pessoa 
com deficiência ou autista.

De acordo com o art. 241 da Lei Estadual nº 7.799, de 19 de 
dezembro de 2002, o prazo de validade da certidão negativa emitida 
pela SEFAZ é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua 
expedição. Considerando parâmetro atualmente adotado pelos demais 
Estados da Federação, a Medida Provisória em comento estabelece 
o prazo de 90 dias como período de validade das certidões negativas 
expedidas pela Fazenda Estadual.

Os Fundos de Combate à Pobreza têm como pressuposto a res-
ponsabilidade do Poder Público quanto à promoção de condições 
dignas de sobrevivência para toda a população e são de instituição 
obrigatória, consoante estabelece o art. 82 do Ato das Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal.

Em âmbito estadual, por meio da Lei nº 8.205, de 22 de dezembro 
de 2004, foi instituído o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - 
FUMACOP, com o objetivo de viabilizar à população maranhense o 
acesso a níveis dignos de subsistência. Nos termos do art. 1º da referi-
da, o FUMACOP tem vigência até 31 de dezembro de 2021. 

Considerando a importância do FUMACOP para o financiamen-
to das políticas públicas voltadas à promoção de direitos, a exemplo de 
programas e ações de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de 
renda familiar e demais medidas de relevante interesse social relevan-
tes para melhoria da qualidade de vida, a presente Medida Provisória 
propõe que o FUMACOP passe a ser fundo público de vigência inde-
terminada.

Por fim, as alterações promovidas na Lei nº 10.151, de 23 de 
outubro de 2014, têm por objetivo ajustar as competências de unida-
des administrativas da SEFAZ para melhor funcionamento da máquina 
pública. 

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução 
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Perti-
nente para exame e parecer.

Cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, inclusive o 
atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, adequação or-
çamentária e financeira, e por último o mérito, consoante estabelece o 
art. 5º da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

 “Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
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serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Então, conforme decisão da Suprema Corte Brasileira mencio-
nada acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê a 
edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na 
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabele-
cidos, vejamos:

Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo subme-
tê-las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (acrescidos 
pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – Relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e cré-

ditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – Reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia 

Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do Estado.” 
1988, o qual se aplica aos Estados-Membros, em razão do prin-

cípio da simetria. ADI 2.192, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-6-
2008, P, DJE de 20-6-2008. Original sem grifos

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executiva Estadual encontra-se no art. 43, da Constituição 
Estadual. Senão vejamos:

 “São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre:”

(...)
III – organização administrativa e matéria orçamentária.
(...)
Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-

vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição 
nº 068, de 28/08/2013).”

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do 
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reú-
ne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, 
produzirão nas finanças públicas sob sua guarda e superior res-
ponsabilidade. Assim, nada pode ser alterado, nesta matéria, sem sua 
prévia anuência (...)”.

No presente caso cumpre a reserva de iniciativa e não vislumbra-
mos nenhuma inconstitucionalidade material.

Da Relevância e Urgência
 A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Nesse contexto, a presente Medida Provisória estabelece rito 
mais célere aos processos que tenham por objeto a restituição de tri-

butos, o que também contribuirá para a redução de passivos do Estado 
por meio do instituto da compensação, promove a adaptação da legis-
lação estadual ao Convênio ICMS nº 38/2012, do Conselho Nacional 
de Política Fazendária, bem como torna o FUMACOP fundo público 
de vigência indeterminada, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe 
do Poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao 
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada. 

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem 
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória 
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em 
vigor de imediato.

Portanto, a urgência da propositura desta Medida Provisória, de-
corre da necessidade de se adotar, com a maior brevidade possível, 
medidas capazes de contribuir para o funcionamento eficiente da má-
quina pública, em especial no que tange à atuação da Fazenda Pública.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:  

 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância e 
urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricio-
nária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de ex-
cesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assen-
tado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.             ADI 
2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo 
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.   

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória 
em comento.

Da Adequação Orçamentária
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida 

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da es-
timativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não temos 
meios para realizar a referida análise.

Do Mérito
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência e 

oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o seu 
interesse público.

O conteúdo da Medida Provisória nº 358/2021, demonstra a 
natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição.

Quanto ao mérito, deve ser ponderado que as providências con-
tidas no texto da Medida Provisória nº 358/2021, uma vez que a medi-
da do Governo, estabelece rito mais célere aos processos que tenham 
por objeto a restituição de tributos, o que também contribuirá para 
a redução de passivos do Estado por meio do instituto da compensa-
ção, promove a adaptação da legislação estadual ao Convênio ICMS                  
nº 38/2012, do Conselho Nacional de Política Fazendária, bem como 
torna o FUMACOP fundo público de vigência indeterminada. Portanto, 
constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 358/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
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mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela sua aprovação na 
forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 358/2021, nos termos 
do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 10 de agosto de 2021.                                                                                                                                         

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares                                                                                                   

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________
Deputado Duarte Júnior                                                    ________________________
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
______________________                                              ________________________
______________________                                              _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 597/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 370/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que inclui dispositivos à Lei nº 10.467, de 7 de junho de 
2016, que dispõe sobre os produtos que compõem a cesta básica no 
âmbito do Estado. 

Em síntese, o Projeto de Lei em análise insere o seguinte produto 
na lista que compõe a cesta básica no Estado do Maranhão: absorvente 
higiênico feminino. 

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Projeto de Lei em 
apreço, inclui dispositivo à Lei nº 10.467, de 7 de junho de 2016, para 
que o absorvente higiênico passe a compor a cesta básica do Estado 
do Maranhão, como forma de contribuir para a promoção da saúde e 
atenção à higiene íntima. 

A Magna Carta da República em seu art. 2º estabelece que são 
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado o princípio da 
separação entre os poderes, princípio basilar do Estado Democrático. 

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada privativa do Chefe 
do Poder Executivo encontra-se no art. 43 c/c art. 64 da Constituição 
Estadual. Senão vejamos:

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: [...] III – organização administrativa 
e matéria orçamentária. V – criação, estruturação e atribuições das 
Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da admi-
nistração pública estadual. [...]

__________________________________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei;[...]”

Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na 
mesma linha do Constituinte Originário, reservou ao Chefe do Poder 
Executivo determinadas matérias que apenas sob a iniciativa deste é 
que poderão ser deliberadas e aprovadas, conforme acima descrito.

Ao examinar a matéria, verifica-se que ela é de natureza legisla-
tiva e, quanto a iniciativa, a proposição de lei está legitimada e obedece 
ao disposto no artigo 43, inciso III, da Constituição Estadual, que pre-

ceitua que são de iniciativa privativa do Governador do Estado, Leis 
que disponham sobre organização administrativa e matéria orçamen-
tária.

Ademais, compete privativamente ao Governador do Estado dis-
por sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado 
na forma da lei, a teor do que dispõe o artigo 64, inciso V, da Consti-
tuição Estadual. 

Nesta ordem, é imperativo reconhecer a relevância desta propo-
sição, que está em perfeita simetria com o ordenamento constitucional 
vigente, devendo merecer acolhida por esta Casa de Leis, visto que o 
direito à saúde é um direito social fundamental previsto pela Consti-
tuição da República, nos artigos 6º e 196, devendo o Estado garanti-lo 
mediante o provimento de políticas públicas sociais e econômicas que 
possibilitem o acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados 
à sua promoção, proteção e recuperação, e à redução dos riscos de doen-
ças e outros agravos, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 370/2021 e, por conseguinte 
pela sua aprovação, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 370/2021, nos 
termos do voto do Relator. 

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 10 de agosto de 2021.                                                                                                   

    Presidente: Deputado Adelmo Soares
    Relator:  Deputado Adelmo Soares                                                                                                   

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________
Deputado Duarte Júnior                                                    ________________________
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 599/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 368/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que Altera a Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015 (Dis-
põe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Po-
der Executivo do Estado do Maranhão e dá outras providências), 
a Lei nº 10.322, de 24 de setembro de 2015 (Dispõe sobre a criação 
do Programa de Transferência de Renda na Agricultura Familiar, 
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências), a 
Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995 (Dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Maranhão e da outras 
providências), e a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Dispõe sobre 
o estatuto dos servidores públicos civis do estado e dá outras pro-
vidências).

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Projeto de Lei em 
apreço, em linhas gerais, tem por finalidade atualizar relevantes normas 
estaduais com vistas a adaptar às novas necessidades do Estado, bem 
como para sanar falhas redacionais, senão vejamos:

“Na Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, são alterados o art. 46 
e a alínea “a” do inciso XIII do art. 51 tanto para melhor especificar as 
competências da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assis-
tência dos Servidores - SEGEP quanto para sanar pequena incorreção 
na nomenclatura da Fundação da Memória Republicana Brasileira. 
Relativamente à SEGEP, são expressamente incluídas, em suas atri-
buições, a gestão documental, a execução e o controle da assistência à 
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saúde e dos benefícios assistenciais dos servidores públicos estaduais, 
bem como o gerenciamento do Sistema Estadual de Registro de Preços.

Por meio da Lei nº 10.322, de 24 de setembro de 2015, foi insti-
tuído o Programa de Transferência de Renda da Agricultura Familiar, 
que tem por finalidade a execução das ações do Programa Mais IDH 
direcionadas à agricultura familiar e aos empreendimentos familiares 
rurais. Atualmente, é transferido o montante de R$ 2.700,00 (dois e se-
tecentos reais), os quais podem ser pagos em até três parcelas mensais. 
A alteração promovida por meio do projeto de lei em comento tem por 
finalidade permitir também o pagamento em cota única.

É feito, ainda, ajuste na Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, 
que institui o Estatuto dos Militares estaduais. É proposta a alteração 
no art. 36 da referida norma, dispositivo que disciplina o exercício da 
função policial-militar em locais diversos da Corporação. Além de 
aperfeiçoamentos redacionais, é feita a inclusão do exercício da função 
militar junto ao Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão e ao Tribunal Regional Eleitoral. O 
acréscimo reforça a colaboração já existente entre o Poder Executivo 
e as referidas Cortes.

Por fim, considerando que a reunião de considerável número de 
pessoas em um mesmo espaço é medida que requer prudência e prévia 
análise acerca dos indicadores epidemiológicos relativos à COVID-19 
em cada localidade, diversas instituições de ensino tem adotado siste-
ma híbrido ou tem se utilizado, integralmente, de meios remotos para 
realização de atividades acadêmicas. Nesse contexto, o presente proje-
to de lei acrescenta o art. 163-A à Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, 
para prever que, na eventual hipótese de as aulas e atividades relativas 
a cursos de doutorado, mestrado ou especialização se processarem por 
via remota, dispensando o deslocamento do servidor para localidade 
diversa de sua lotação, o afastamento ocorrerá somente quando o ho-
rário do curso coincidir com o seu horário de trabalho.” 

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, a teor do que dispõe os dispositivos consti-
tucionais (Constituição Estadual) abaixo descritos, senão vejamos: 

“art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:[...] III – organização administrativa e 
matéria orçamentária. [...] V - criação, estruturação e atribuições das 
Secretárias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da ad-
ministração pública estadual.

________________
art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei; [...]”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao projeto de lei ca-
paz de macular o processo legislativo.

No conteúdo, deve-se ressaltar que o Poder Executivo possui 
como função típica determinar a atribuição e divisão de competência 
dos seus órgãos de Estado, principalmente quando cria mecanismos 
para garantia da eficiência e celeridade da prestação de serviços públi-
cos aos administrados.

Dessa forma, a Proposição, ao alterar as leis acima mencionadas, 
cria mais dinamismo nos órgãos da administração estadual, na medi-
da em que propõe atualizar relevantes normas estaduais com vistas a 
adaptar às novas necessidades do Estado, bem como para sanar falhas 
redacionais

Nesse contexto, fica demonstrado que a matéria atende aos requi-
sitos constitucionais de ordem formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 368/2021 e, por conseguinte 
pela sua aprovação, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 368/2021, nos 
termos do voto do Relator. 

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

em 10 de agosto de 2021.                                                                                                   
   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares                                                                                                   

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________
Deputado Duarte Júnior                                                    ________________________
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
______________________                                              ________________________
______________________                                              _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 604 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 272/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Dispõe sobre a proteção 
ao professor e ao servidor ou empregado da educação.

Nos termos da propositura de Lei, sob exame, ficam estabeleci-
dos procedimentos e medidas para assegurar a proteção ao professor e 
ao servidor ou empregado da educação no convívio com estudantes e 
seus pais ou responsáveis.

O art. 2º da proposição expõe que fica assegurada a autoridade 
do professor no local da aula, cabendo ao mesmo autorizar a entrada 
no local da aula de pessoa que não seja estudante ou integrante da ins-
tituição de ensino.

Em adição, o art. 3º determina que são prerrogativas do professor, 
no caso de perturbação da ordem ou ato de indisciplina ou desrespeito 
em aula, sem prejuízo das demais medidas previstas no regimento da 
instituição de ensino: I - advertir o estudante, de forma oral ou escrita; II 
- determinar a saída do estudante do local da aula; III - apreender objeto 
que der causa a perturbação; IV - no caso de reincidência de advertência 
escrita, encaminhar o estudante para atividade de assistência pedagógi-
ca, pelo período máximo de 2 aulas. Cabendo ao mesmo encaminhar 
cópia da advertência escrita à instituição de ensino e cópia ao estudante, 
que deve ser devolvida assinada pelos pais ou responsáveis no caso de 
menor de 18 anos (§1º).

Em sequência, segundo § 2° do art. 3º, cumpre a instituição de 
ensino contatar os pais ou responsáveis no caso de não devolução da ad-
vertência escrita assinada. Ademais, o Art. 4° esclarece que o professor 
ou o servidor ou empregado da educação deve comunicar a instituição 
de ensino sobre ameaça, iminência ou prática de violência em face do 
exercício de sua profissão.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da pro-
posição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se verifica 
a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa 
de Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, es-
truturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da Administração Pública Estadual. 

A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para 
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governa-
dor do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

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

[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 

Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração 
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pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 
18/12/1998)

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades pú-
blicas conforme induz os arts. 3º, 4º, 5º, 6º, e 7º da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta nos artigos acima cita-
dos, há uma ingerência de um Poder sobre o outro, porquanto procura 
atribuir competência/atribuições a órgãos públicos.

Em verdade, a proposição assume características de uma ação 
em políticas públicas, no caso, em específico medidas de prevenção e 
combate a violência contra os professores e ao servidor ou empregado 
da educação, conforme contextualiza a própria justificativa, senão ve-
jamos:

“Nesse sentido, é preciso dar uma resposta ao problema e ofere-
cer mecanismos legais que restituam a autoridade dos professores e dos 
demais profissionais que integram o corpo técnico escolar, restituindo a 
dignidade da escola e oferecendo limites e regras que auxiliem na cons-
trução de cidadãos definitivamente preparados para a nossa sociedade 
no futuro. A presente proposição não interfere nas prescrições contidas 
no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas lhe 
é complementar, tratando de matéria administrativa, que permite o re-
gular exercício do poder de política administrativa, com a finalidade de 
recompor o respeito e a ordem necessária a vida escolar, dando especial 
proteção ao maior foco da crescente violência escolar, ao professor.”

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui 
competência para criar programas de governo, uma vez que a 
elaboração e a execução de plano/programa são atividades inseridas 
no rol de competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível 
estadual, avançar até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo a 
implantação estadual de políticas ou programas em políticas públicas.

Por fim, é preciso pontuar, ainda, que boa parte do que resta deter-
minado na presente proposição já se encontra normatizado nos termos 
da Lei Estadual nº 11.180, de 2 de dezembro de 2019, a qual “estabelece 
diretrizes para a instituição da Política de Prevenção à violência contra 
Profissionais da Educação da Rede de Ensino do Estado de Maranhão” 
e da Lei Estadual nº 11.181, de 2 de dezembro de 2019, que “institui 
as diretrizes para o Programa de Combate à Violência nas Escolas da 
Rede Pública e Privada de Ensino, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre matérias que disponham sobre organização admi-
nistrativa. 

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de 
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atri-
buições a órgãos públicos.

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa (art. 43, incisos III e V, da CE/89) e em consequência o 
Princípio da Separação de Poderes (parágrafo único, do art. 6º, da 
CE/89), padecendo de inconstitucionalidade formal. 

  Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou 
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento Constitu-
cional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição Fede-
ral de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme 
o texto do art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do 
art. 6º, da Constituição Estadual.

  No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmo-
nia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem afim  de controlar 
atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir 
exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo as-
sim, um desequilíbrio institucional

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios 
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um 
poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente 
previstos ao longo de todo o texto constitucional.

Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 
pela rejeição do Projeto de Lei, ora em comento, em face de sua incons-

titucionalidade.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

272/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, visto que fere 
o disposto nos arts. 64, inciso V e 43, incisos III e V, ambos da CE/89.

É o voto. 

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 272/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 10 de agosto de 2021.                                                                                                   
    Presidente: Deputado Adelmo Soares
    Relator:  Deputado Adelmo Soares                                                                                                   

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________
Deputado Duarte Júnior                                                    ________________________
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Wendell Lages                                                 ________________________
______________________                                              _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 605/2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 324/2021, de autoria da 
Senhora Deputada Helena Duailibe, que institui no âmbito do Estado 
do Maranhão o Programa Doadores do Futuro em todas as escolas da 
rede pública e privada de ensino.

 Em síntese a proposição de Lei, prevê a Criação do Programa 
Doadores do Futuro em todas as escolas da rede pública e privada no 
âmbito do Estado do Maranhão e consiste na promoção de cursos, se-
minários e ações de incentivo durante o período letivo, para alunos, 
seus familiares e a comunidade adjacente das escolas, visando orientar, 
conscientizar, sensibilizar, envolver e mobilizar as pessoas sobre a im-
portância da doação de sangue.

 Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame, ao 
instituir programa, delega atribuições ao Poder Executivo. Além de dis-
por sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado, 
matéria de competência privativa do Governador, a teor do que dispõe 
o inciso V, do artigo 64, da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de 
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são iniciativa 
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram na 
competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo ingerên-
cia nessas questões por parte do Poder Legislativo. 

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Su-
premo Tribunal Federal, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
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chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o 
assunto: 

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber 
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estan-
ques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câma-
ra intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Execu-
tivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely 
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 
438/439). (Grifei)

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda 
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária 
Anual, senão vejamos:

Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orça-

mentária Anual.
O dispositivo acima trata de início de programas ou projetos não 

incluídos na Lei Orçamentária Anual. Esse inciso veda o início de pro-
gramas não incluídos na LOA, de sorte que nenhuma despesa poderá 
ser feita sem previsão orçamentária. Assim, a proposta orçamentária 
anual de iniciativa do Poder Executivo deve conter as verbas necessá-
rias à efetivação das políticas públicas consideradas prioritárias para o 
governante. 

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve 
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secreta-
rias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola 
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

324/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 324/2021, nos 
termos do voto do Relator, com abstenção do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

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

em 10 de agosto de 2021.
                                                                                                   
Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                  

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                   ______________________________
Deputado Wendell Lages                                           ______________________________
Deputado Duarte Júnior                                              ______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                   

______________________________
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 606/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 325/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que Cria Diretrizes para o Programa de 
qualidade de vida da mulher durante o climatério e pós-climatério nos 
estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Maranhão.

  O Projeto de Lei, em epígrafe, institui as diretrizes para o pro-
grama de qualidade de vida da mulher durante o climatério (período 
de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de 
pós-menopausa) com o objetivo de garantir a saúde física e mental das 
mulheres. 

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 325/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

nia, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 325/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 10 de agosto de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado   Rafael   Leitoa                                                    _________________________
Deputado   Duarte   Júnior                                                    ________________________
Deputado   Ciro    Neto                                                          _________________________
Deputado   Doutor   Yglésio                                           _________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 325/2021

Estabelece diretrizes para a im-
plantação do programa de qualidade de 
vida da mulher durante o climatério e 
pós-climatério nos estabelecimentos pú-
blicos de saúde do Estado do Maranhão.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para implantação do progra-
ma de qualidade de vida da mulher durante o climatério e pós-clima-
tério nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Maranhão.
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Art. 2º O programa poderá ser implantado em todos os Municí-

pios, com ampla divulgação, nos hospitais conveniados e nas Unidades 
Básicas de Saúde.

Art. 3º As diretrizes para o programa de que trata esta Lei pro-
moverá estratégias de atenção integral à saúde da mulher no climatério, 
que abordem os seguintes temas:

I- Aspectos psicossociais da mulher no climatério;
II- Sexualidade;
III-Abordagem clínica;
IV- Promoção da saúde e medidas preventivas aplicadas ao cli-

matério;
V- Saúde reprodutiva da mulher no climatério;
VI-Infecções sexualmente transmissíveis e HIV/Aids no clima-

tério;
VII-Agravos à saúde mais frequentes durante o climatério;
VIII-Câncer no climatério.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 608/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 326/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que cria diretrizes para o programa de 
capacitação para os profissionais que atuam nas atividades de agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

  O Projeto de Lei, em epígrafe, institui as diretrizes para o pro-
grama de capacitação para profissionais que atuam nas atividades de 
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias no 
âmbito do Estado do Maranhão, viabilizando o disposto na Lei Federal 
nº 13.595/2018.

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

Ademais, a instituição de política pública estadual, mediante 
projeto de lei de inciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável 
contanto que a política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros 
e objetivos. 

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 326/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 326/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 10 de agosto de 2021.

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Wendell Lages
                                                  

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                           ___________________
Deputado Ciro Neto                                                   ___________________
Deputado Rafael Leitoa                             ___________________
Deputado Duarte Júnior                                      ___________________
                                   

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 326/2021

Estabelece diretrizes para a im-
plantação do programa de capacitação 
para os profissionais que atuam nas ativi-
dades de agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias.

Art. 1º Esta lei estabelece diretrizes para implantação do progra-
ma de capacitação para os profissionais que atuam nas atividades de 
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias no 
âmbito do Estado do Maranhão, viabilizando o disposto na Lei Federal 
nº 13.595/2018.

Art. 2º As diretrizes do programa de capacitação instituído por 
esta Lei, terá por objetivo a qualificação e aperfeiçoamento técnico dos 
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, objetivando o 
fortalecimento de ações de promoção da saúde e de prevenção de doen-
ças, proporcionando um melhor atendimento à população do Estado.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 609/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 330/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Ana do Gás, que “reconhece o artesanato produzido e comercializado 
diretamente pelas comunidades indígenas como de relevante interesse 
cultural do Estado do Maranhão e dá outras providências.”

O Projeto de Lei, em análise, prevê o reconhecimento do artesa-
nato produzido e comercializado diretamente pelas comunidades indí-
genas como de relevante interesse cultural do Estado do Maranhão e dá 
outras providências. Considerando-se comunidades indígenas aquelas 
organizadas nos municípios de forma coletiva, reconhecidas pelas res-
pectivas entidades de representação, entre elas a Comissão Estadual de 
Articulação de Políticas Públicas para Povos Indígenas – COEPI no 
âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação 
Popular (Sedihpop) e a Funai – Fundação Nacional do Índio. 

Primeiramente há que se dizer que o patrimônio cultural é cons-
tituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo Godoy1, 
correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual e 
material, independentemente de sua origem, época ou aspecto for-
mal, bem como natureza, que propiciem o conhecimento e a cons-
ciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação 
diz respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens cul-
turais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais 
como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo tam-
bém o chamado patrimônio cultural intangível ou imaterial, constituído 
por elementos, tais como as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, 
as festas e manifestações populares, etc., que passaram a receber ex-
pressamente a tutela de nosso ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto 
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

1  GODOY, Maria do Carmo. Patrimônio cultural: continuação 
e subsídios para uma política. Belo Horizonte: 1985.
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§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espa-

ços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagís-

tico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, 
e de outras formas de acautelamento e preservação.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas, as 
representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os ins-
trumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a comunida-
des, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem como 
parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a ge-
ração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função 
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o 
que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito 
à diversidade cultural e à criatividade humana. 

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na con-
servação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à 
manutenção e à difusão das práticas culturais. 

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa 
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, esta-
belece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros 
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisa-
gens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e 
ao Distrito Federal, competência  concorrente para legislar sobre pro-
teção  ao  patrimônio  histórico,   cultural, artístico, turístico e paisa-
gístico.

Com relação à possibilidade de iniciar-se processo de registro 
por meio de lei, esclarecemos que a  jurisprudência  é ainda incipiente. 
Vale ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o 
tombamento, que é uma medida mais  drástica, ocorra por meio de lei.

Posta assim a questão, concluímos pela juridicidade, constitucio-
nalidade e legalidade do presente projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 330/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 10 de agosto de 2021.                                               

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Doutor Yglésio
                                                  

Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Ciro Neto                                            _________________
Deputado Rafael Leitoa                                           _________________
Deputado Duarte Júnior                                            _________________
Deputado Wendell Lages                                        _________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 612 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 189/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que cria a carteira de identifica-
ção do portador de placas metálicas no âmbito do Estado do Maranhão 
e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criada a carteira de 
identificação do portador de placas metálicas no âmbito do Estado do 
Maranhão, com o objetivo de facilitar o acesso a agências bancárias e 
demais estabelecimentos que fazem uso de equipamentos detectores de 
metais, que será expedida pela autoridade de saúde competente.

Inicialmente, é de se ressaltar que a proposição não pode pros-
perar, pois contraria o princípio da harmonia entre os Poderes consti-
tuídos.

O Projeto de Lei em tela, não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa previsto no art. 43, III e V, da Constituição Estadual, vez que 
se verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto 
à iniciativa de Leis que disponham sobre organização administrativa, 
criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual.

A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para 
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governa-
dor do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-
tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica  estadual.

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de 
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atri-
buições a órgãos públicos.

 Como podemos observar, o Projeto de Lei, em análise, viola o 
princípio da Reserva de Iniciativa e, por conseguinte, o Princípio da Se-
paração de Poderes, padecendo de inconstitucionalidade formal. Assim, 
como prevê o Projeto de Lei, sob exame, não pode o Poder Legislativo 
intervir na esfera reservada ao Poder Executivo e demais Poderes, de-
terminando a expedição da referida carteira pela autoridade de saúde 
competente, bem como determinando a fiscalização e aplicação de san-
ção pelos órgãos competentes da administração pública. 

  Com efeito, o Princípio da Separação ou Divisão dos Poderes ou 
Funções foi sempre o Princípio fundamental do Ordenamento Constitu-
cional Brasileiro, Princípio, este que foi mantido na Constituição Fede-
ral de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, conforme 
o texto do art. 2º, da atual Constituição Federal e do parágrafo único, do 
art. 6º, da Constituição Estadual.

  No âmbito constitucional, é irrevogável, ou seja, não se pode 
anular, o dispositivo constitucional que determina a separação e harmo-
nia de poderes, mecanismo que os poderes dispõem a fim de controlar 
atos que se sobrepõem às suas funções originárias, criado para impedir 
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exatamente a interferência de um poder sobre o outro, promovendo as-
sim, um desequilíbrio institucional.

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da 
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder 
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de autoadmi-
nistração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da função 
administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Ademais, no âmbito do processo legislativo, é firme a posição 
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “as regras básicas do 
processo legislativo federal- incluídas as de reserva de iniciativa, são de 
absorção compulsória pelos Estados, na medida em que substantivam 
prisma relevante do princípio sensível da separação e independência 
dos poderes” (STF, Pleno, ADI 430/DF.).

Isto posto, é inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legis-
lativo de definir previamente conteúdo para que o Poder Executivo, em 
relação as matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposição legis-
lativa, mesmo em sede de Constituição Estadual. Porquanto ofende, a 
seara administrativa, a garantia de gestão superior dada aquele Poder                         
(autonomia de auto governo), interferindo indevidamente na necessária 
independência e na harmonia entre os Poderes, tolhendo o campo de 
discricionariedade e as prerrogativas próprias do Chefe do  Poder Exe-
cutivo, em ofensa ao Art. 2º da Constituição Federal de 1988.

Por fim, sugerimos que o Ilustre Deputado, autor da proposição 
de Lei, formalize Indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que ado-
te as medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-se de 
matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela rejeição do Projeto de Lei nº 189/2021, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 189/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

10 de agosto de 2021.                                                                                                                                                                                                                          

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Doutor Yglésio
                                                  
Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                   ______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                              ______________________________
Deputado Duarte Júnior                                              ______________________________
Deputado Wendell Lages                                           ______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 620 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 359, de 21 de julho 
de 2021, que Altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que 
dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão.

Em suma, a Medida Provisória, sob exame, propõe alterações na 
Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, com vistas a aperfeiçoar a le-
gislação tributária estadual. Assim, dentre outras medidas, a proposta 
legislativa em comento: 1) estabelece condicionantes para a concessão 
de benefício fiscal  (alíquota a 1%) às empresas locadoras de veículos; 
2) harmoniza as disposições quanto à dispensa de pagamento do Im-
posto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA em caso de 
roubo, furto ou sinistro da base de cálculo; 3) inclui dentre os fatos ge-

rados do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a 
arrematação de veículos em leilões; e 4) melhor especifica os tipos de 
veículos que podem ser beneficiados com a isenção do imposto quan-
do utilizados para prestação do serviço de táxi, como bem esclarece a 
Mensagem Governamental.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução 
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Perti-
nente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 42, § 1º e seguintes da Constituição Estadual.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 
esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, senão vejamos:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do 
Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
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b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados-
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 

do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43, da Constituição 
Estadual. Senão vejamos:

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-
vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição 
nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Execu-
tivo, consoante dispõe o art. 43, inciso III e Parágrafo único, da Cons-
tituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações 
estabelecidas no  art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do 
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reú-
ne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, 
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior res-
ponsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua 
prévia anuência (...)”.

Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à inciativa legislativa 
objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Diante do contexto, a relevância da matéria, reside na necessi-
dade de aperfeiçoar a atuação administrativa para concretização do 
princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput da Constituição da 
República.

Além de relevante, a urgência deve existir para que a medida seja 
adotada, bem como para que entre em vigência. Não se admite Medida 
Provisória com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida 
entre em vigor de imediato.

No caso em espécie, a matéria tratada na Medida Provisória em 
epígrafe, decorre da necessidade de se adotar, com a maior brevidade 
possível, medidas capazes de contribuir para o funcionamento eficiente 
da máquina pública, em especial no que tange à atuação da Fazenda 
Pública.

Portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos requi-
sitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a le-
gitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 
ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:  

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 
11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI 
2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo 
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.   

Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
pode-se asseverar que foram atendidos os pressupostos constitucionais 
da relevância e da urgência, no tocante à edição da Medida Provisória 
em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida 

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da es-
timativa do impacto financeiro-orçamentário, por essa razão não temos 
meios para realizar a referida análise.

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 359/2021, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição, uma vez que a medida, 
ora proposta, visa adotar medidas capazes de contribuir para o fun-
cionamento eficiente da máquina pública, em especial no que tange à 
atuação da Fazenda Pública. Portanto, constata-se seu caráter meritó-
rio.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 359/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a sua aprovação 
na forma do texto original. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Medida Provisória nº 359/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 10 de agosto de 2021.                                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
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Relator:  Deputado Adelmo Soares                                                                                                   

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________
Deputado Duarte Júnior                                                    ________________________
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
______________________                                              ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 622/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei  nº 328/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre a realização do teste 
do bracinho em consultas pediátricas em crianças a partir de 03 (três) 
anos de idade, atendidas na rede pública de saúde no âmbito do Estado 
do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, é obrigatória a realização 
do teste do bracinho, que tem como finalidade aferir a pressão arterial, 
durante as consultas pediátricas, em todas as crianças a partir de 03 
(três) anos de idade, atendidas na rede pública de saúde no âmbito do 
Estado do Maranhão. 

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitu-
cionalidade, a juridicidade e a legalidade projeto de lei apresentado, nos 
âmbitos formal e material.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela 
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), 
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados 
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determina-
dos limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissi-
tudes no seu trabalho de elaboração normativa, a teor do que dispõe o 
Art.42, da CE/89.

Ademais, a Constituição Estadual, prevê em seu art. 43, algumas 
matérias que precisam ter iniciativa privativa do Governador para se 
tornarem válidas.

Quanto à iniciativa da propositura de Lei, sob exame, cabe lem-
brar que a Constituição Federal permite que Estados, Distrito Federal 
e União legislem de maneira concorrente quando se refere à defesa da 
saúde, caso em espécie, conforme o disposto abaixo: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios:

(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência;
Art. 24- Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 
(...)
XII- previdência social, proteção e defesa da saúde.
(...)
 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direi-
to à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionali-
zação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de ne-
gligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Quanto à forma, a lei ordinária é o instrumento correto para o fim 
previsto, não havendo objeções nessa fase do processo legislativo. 
Da análise da propositura, verifica-se vício de inconstitucionalidade 
formal, por invasão de competência, em seu art. 6º, haja vista que o 
mesmo, fere o princípio constitucional da reserva de iniciativa, já que 
delega atribuições ao Poder Executivo, na medida em que fixa prazo 
para a regulamentação da propositura de Lei, o que sugerimos, portan-
to, a supressão do mencionado dispositivo, objetivando o aprimoramen-
to do Projeto de Lei, sob exame.

Com efeito, de acordo com o STF, considera-se desrespeito à Se-

paração dos Poderes o estabelecimento de prazo pelo Legislativo para 
que o Executivo exerça competência que lhe pertence.

[...] o preceito legal marca prazo para que o Executivo exerça 
função regulamentar de sua atribuição, o que ocorre amiúde, mas 
não deixa de afrontar o princípio da interdependência e harmonia 
entre os poderes. A determinação de prazo para que o chefe do Execu-
tivo exerça função que lhe incumbe originariamente, sem que expressi-
va de dever de regulamentar, tenho-a por inconstitucional. 

[ADI 3.394, voto do rel. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 
15-8-2008.]

Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do 
Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o 
exercício dessa prerrogativa sua. [...]

[ADI 546, rel. min. Moreira Alves, j. 11-3-1999, P, DJ de 14-
4-2000.] [ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 
5-8-2011]

Nesse contexto, somos pela aprovação do Projeto de Lei, sob 
exame, com a Emenda Supressiva ao art. 6º da propositura de Lei.

 
VOTO DO RELATOR:
    Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 328/2021, com a supressão do art. 6º.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 328/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 10 de agosto de 2021. 

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Doutor Yglésio
                                                  
Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                  _______________
Deputado Rafael Leitoa                                             _______________
Deputado Duarte Júnior                                   _______________
Deputado Wendell Lages                                 _______________            

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 623 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 355/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui Diretrizes para o Programa 
Emergencial de Promoção à Saúde Integral em Regiões Rurais no âm-
bito do Estado do Maranhão, para a prevenção e o enfrentamento do 
Coronavírus (COVID-19).

  Em suma, o presente Projeto de Lei, prevê a instituição das Di-
retrizes para o Programa Emergencial de Promoção à Saúde integral em 
Regiões Rurais no âmbito do Estado do Maranhão durante a vigência da 
emergência em saúde pública, com o objetivo de promover a prevenção 
e o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19). 

 O Programa, de que trata a propositura de Lei, poderá ser con-
vertido em política permanente de saúde pública, com a participação 
das instituições da sociedade civil, das universidades públicas e dos ór-
gãos colegiados estaduais vinculados ao tema.

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUARTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2021 49
e entidades estatais.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 355/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 355/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 10 de agosto de 2021.                                                           
                                                                                                                                                  
Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                 ________________
Deputado Rafael Leitoa                                       ________________
Deputado Duarte Júnior                                              ________________
Deputado Wendell Lages                               ________________             
Deputado Doutor Yglésio                                            

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 355/2021

Estabelece Diretrizes para a insti-
tuição do Programa Emergencial de Pro-
moção à Saúde Integral em Regiões Ru-
rais no âmbito do Estado do Maranhão, e 
dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece Diretrizes para a instituição do Progra-
ma Emergencial de Promoção à Saúde integral em Regiões Rurais no 
âmbito do Estado do Maranhão durante a vigência da emergência em 
saúde pública, com o objetivo de promover a prevenção e o enfrenta-
mento do Coronavírus (COVID-19). 

Parágrafo único. O Programa Emergencial de Promoção à Saúde 
Integral em Regiões Rurais poderá ser convertido em política perma-
nente de saúde pública, com a participação das instituições da socieda-
de civil, das universidades públicas e dos órgãos colegiados estaduais 
vinculados ao tema. 

Art. 2º As diretrizes de que trata a presente Lei para a instituição 
do Programa Emergencial de Promoção à Saúde Integral em Regiões 
Rurais, obedecerão, os seguintes parâmetros:

I – Implantação de unidades de atenção básica nas regiões rurais 
mediante cooperação com os entes públicos municipais através de seus 
órgãos de saúde ou com outras instituições que tenham expertise sobre 
o tema;

II – Desenvolvimento de campanhas de vacinação da população 
rural contra as formas de gripe e demais doenças infectocontagiosas, 
incluindo a vacinação em domicílio através de postos volantes; 

III – Realização de levantamento com o intuito de compreender 
melhor o impacto da pandemia e responder, principalmente, as deman-
das emergências surgidas das comunidades rurais. 

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso II, fica as-
segurada a prioridade de atendimento à população idosa e detentores 
de comorbidades, demais grupos de risco, ao desenvolvimento do CO-
VID-19.

 Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 625 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 381/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que Altera a Lei nº 10.400, de 29 de dezembro de 2015, que 
Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Inclusão Socioprodu-
tiva - Mais Renda, e dá outras providências.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Programa Estadual 
de Inclusão Socioprodutiva - Mais Renda foi instituído por meio da Lei 
nº 10.400, de 29 de dezembro de 2015, com os objetivos de favorecer 
a inclusão socioprodutiva e redução da vulnerabilidade econômica e 
social da população em estado de pobreza, bem como de dinamizar, 
de maneira democrática, as atividades econômicas do Estado, promo-
vendo o fortalecimento dos empreendimentos produtivos individuais ou 
familiares relacionados com a economia dos setores populares.

Para alcance de tais objetivos, o Programa Mais Renda autori-
za o desenvolvimento de ações destinadas à capacitação e qualifica-
ção técnica dos beneficiários, a aquisição e doação de equipamentos 
e insumos, a qualificação e intermediação do trabalhador autônomo, 
a promoção de assistência técnica para atividades não agrícolas, bem 
como a promoção, estímulo e apoio às ações de oferta de crédito.

Esclarece ainda, a Mensagem Governamental, que por meio do 
Projeto de Lei em comento, é proposto o aperfeiçoamento do referido 
programa para expressamente permitir que também sejam enquadra-
dos como empreendimento produtivo individual, aptos a ser alcança-
dos pelo Programa Mais Renda, a prestação de serviço de transporte 
do tipo táxi, mototáxi e de transporte privado acionado por aplicativo.

Assim, desde que prestados por profissionais que residam e tra-
balhem nos municípios do Estado do Maranhão, tais atividades tam-
bém poderão se beneficiar dos instrumentos do Programa Mais Renda, 
sendo possível, por exemplo, a aquisição e doação, a tais prestadores, 
de equipamentos, insumos e demais bens importantes para o desenvol-
vimento de suas atividades.

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão 
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qual-
quer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa ini-
ciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá 
deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executivo Estadual encontra-se nos arts. 43 e 64, ambos da 
Constituição Estadual. Senão vejamos:

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:[...] III – organização administrativa e 
matéria orçamentária. [...]

________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei; [...]”

Portanto, constata-se que a propositura de Lei sob exame está 
de conformidade com os dispositivos constitucionais acima descritos 
e se apresenta com uma boa técnica legislativa, como também pontuou 
medidas necessárias à sua aplicabilidade.

 Nesse contexto, fica demonstrado que a matéria atende aos re-
quisitos constitucionais de ordem formal e material, não havendo obje-
ções à sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 381/2021 e, por 
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conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 381/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 10 de agosto de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares                                                                                                   

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                               _____________
Deputado Duarte Júnior                                                   _____________
Deputado Ciro Neto                                                          _____________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 626 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 350/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui diretrizes para a política de in-
centivo à segurança dos Mototaxistas e Motoboys, e renovação da frota 
de motocicletas utilizadas como ferramentas de trabalho no âmbito do 
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

  Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam instituídas as Di-
retrizes para a Política de Incentivo à Segurança dos Mototaxistas e 
Motoboys, e renovação da frota de motocicletas utilizadas como ferra-
menta de trabalho, no âmbito do Estado do Maranhão.

Prevê ainda a propositura, que a Administração Pública Estadual 
poderá adotar medidas de incentivo à segurança para os Mototaxistas e 
Motoboys, especialmente:  Veiculando campanha educativa de preven-
ção à acidentes de trânsito envolvendo motociclistas;  Desenvolvendo 
programa de acompanhamento e tratamento destes profissionais vítimas 
de acidentes no trabalho; Instituindo o programa de aperfeiçoamento 
para melhoria na prestação do serviço destes profissionais; IV - Ado-
tando medidas de incentivos fiscais e tributários, bem como linhas de 
créditos, a fim de possibilitar a renovação da frota das motocicletas.

 Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 350/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 350/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 10 de agosto de 2021.                                                           
                                                                                                                                                  
Presidente:   Deputado Adelmo Soares

Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                   ____________
Deputado Rafael Leitoa                                             ____________
Deputado Duarte Júnior                                          ____________
Deputado Wendell Lages                                       ____________     
Deputado Doutor Yglésio                                      ____________      

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 350/2021

Estabelece Diretrizes para a Políti-
ca Estadual de Incentivo à segurança dos 
Mototaxistas e Motoboys, e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º Esta Lei estabelece Diretrizes para a Política Estadual de 
Incentivo à segurança dos Mototaxistas e Motoboys, e renovação da 
frota de motocicletas utilizadas como ferramenta de trabalho, no âmbito 
do Estado do Maranhão.

Art. 2º As diretrizes de que trata a presente Lei para a Política Es-
tadual de Incentivo à segurança dos Mototaxistas e Motoboys, deverão 
obedecer, os seguintes parâmetros:

I – Veiculação de campanha educativa de prevenção a acidentes 
de trânsito envolvendo motociclistas; 

II - Adotando medidas de incentivos fiscais e tributários, bem 
como linhas de créditos, a fim de possibilitar a renovação da frota das 
motocicletas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 627 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução Legislativa 
nº 035/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, subscrito 
pela terça parte dos Membros desta Casa Legislativa, que propõe alterar 
o art. 10 da  Resolução Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004 (Re-
gimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão).

Nos termos do presente Projeto de Resolução Legislativa, o art. 
10, da Resolução legislativa nº 449/2004, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

 “Art. 10 – Quando for declarado vago o cargo na Mesa Dire-
tora, nas hipóteses previstas no art. 75 deste Regimento ou pelo afas-
tamento do titular para exercício de cargo ou função em outro Poder 
exceto a hipótese do art. 60 da Constituição Estadual, a sucessão dar-
-se-á por ordem sequencial dos cargos, tanto para os Cargos de Presi-
dente e Vice-Presidente quanto para os de Secretários, realizando-se a 
eleição apenas para os que restarem vagos após a sucessão, no prazo 
de até 5 (cinco) sessões ordinárias, obedecidas as regras do art. 8º 
deste Regimento Interno.” (NR)

Em suma, a propositura sob exame, tem por objetivo otimizar o 
processo de sucessão dos Senhores Deputados nos Cargos de Direção 
da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
que dar-se-á por ordem sequencial dos Cargos, tanto para Presidente e 
Vice-Presidente quanto para Secretários (Membros da Mesa Diretora), 
como bem esclarece o Primeiro Signatário da propositura, o Senhor De-
putado Doutor Yglésio.

Com efeito, as resoluções constituem, em conjunto com as nor-
mas do art. 59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos nor-
mativos primários, e disporão sobre a regulação de determinadas ma-
térias pelo Poder Legislativo, não incluídas no campo de incidência dos 
decretos legislativos e da lei.

Verifica-se, por oportuno, que é tema que depende unicamente da 
deliberação de seus membros, pois se trata de matéria estritamente in-
terna corporis desta Casa Legislativa. É que a ordem jurídico-constitu-
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cional assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão harmônica 
de funções, a exclusiva competência para dispor sobre sua organização 
e seus serviços internos.

Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal ou 
Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões adminis-
trativas internas, sem a necessária participação de outro Poder. Nesse 
sentido, a Constituição Estadual, estabelece em seu art. 31, in verbis:

“Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, cria-

ção, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os parâ-
metros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias [...]”

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da pro-
posição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do Regimento 
Interno desta Casa:

“Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia 

de lei ordinária matéria de competência privativa da Assembleia Le-
gislativa e os de caráter político-processual legislativo ou administra-
tivo, ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos 
[...]”

Ademais, o Regimento Interno em seu Art. 272, estabelece, in 
verbis:

 “Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou re-
formado por meio de projeto de resolução de iniciativa da Mesa, de 
Comissão Permanente ou Especial para esse fim criada, também por 
um terço dos membros da Assembleia”.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais e regimen-
tais o Projeto de Resolução Legislativa sob exame se encontra consoan-
te o direito, estando o mesmo redigido em boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucio-

nalidade e legalidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2021. 
Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
035/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de agosto de 2021.                                                                                                   

Presidente:   Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                               Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                        ___________   
Deputado Ciro Neto                                                 ___________   
Deputado Wendell Lages                                         ___________
Deputado Duarte Júnior                                           ___________   
                                   

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 01/2018-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e TELEMAR NORTE LESTE S/A. OBJETO: Al-
teração subjetiva do instrumento contratual original, em razão da in-

corporação da empresa Telemar Norte Leste S/A – Em Recuperação 
Judicial, pela OI S.A. – Em Recuperação Judicial em 03/05/2021, con-
forme Ato nº 2.875 de 26/04/2021 da ANATEL e Protocolo e Justifica-
ção de Incorporação – Anexo I da Ata da Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária realizada em 30/04/21, com alteração do preâmbulo 
do Contrato 01/2018, excluindo-se os dados da empresa Telemar Norte 
Leste S/A – Em Recuperação Judicial e incluindo-se os dados da em-
presa OI MÓVEL S/A – Em Recuperação Judicial, com sede no Setor 
Comercial Norte, quadra 03, bloco A, Ed. Estação Telefônica – Tér-
reo – Parte 2, Brasília-DF, CEP: 70.713-900, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 76.535.764/0001-43. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade 
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 – Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (Informática); Natureza de Despe-
sas: 33.90.40.39 – Comunicação de Dados (telefonia fixa sem pacotes 
de dados); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
do Tesouro; Histórico: Objeto: telefonia fixa para ALEMA, Instru-
mento Legal: Contrato n.º 01/2018-AL – 4º TA, Vigência 02/01/2021 
a 02/01/2022. Valor do Contrato: R$ 177.344,70. Gestor: Carlos E. F. 
Maciel (DTI). Informações Complementares: Valor na totalidade para 
o exercício atual. Substituição da pessoa jurídica para a Oi S/A – recu-
peração judicial.. NOTA DE EMPENHO: Para fazer face ao objeto 
deste Termo Aditivo no corrente exercício, foi emitida, pela ALEMA, a 
Nota de Empenho n.º 2021NE001272, em 28/07/2021, no valor de R$ 
175.141,69 (cento e setenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e 
sessenta e nove centavos) à conta da dotação acima especificada. BASE 
LEGAL:  Art. 65, II da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 
1188/2021-AL. DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021. ASSINATU-
RA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - De-
putado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Maranhão e CONTRATADA – TELEMAR NORTE 
LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79. São Luís–MA, 10 de agosto 
de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

RESENHA DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO N.º 023/2016-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e TELEMAR NORTE LESTE S/A. OBJETO: Altera-
ção subjetiva do instrumento contratual original, em razão da incorpo-
ração da empresa Telemar Norte Leste S/A – Em Recuperação Judicial, 
pela OI S.A. – Em Recuperação Judicial em 03/05/2021, conforme 
Ato nº 2.875 de 26/04/2021 da ANATEL e Protocolo e Justificação de 
Incorporação – Anexo I da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Ex-
traordinária realizada em 30/04/21, com alteração do preâmbulo do 
Contrato 023/2016, excluindo-se os dados da empresa Telemar Norte 
Leste S/A – Em Recuperação Judicial e incluindo-se os dados da em-
presa OI MÓVEL S/A – Em Recuperação Judicial, com sede no Setor 
Comercial Norte, quadra 03, bloco A, Ed. Estação Telefônica – Tér-
reo – Parte 2, Brasília-DF, CEP: 70.713-900, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 76.535.764/0001-43. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade 
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 – Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão (Informática); Natureza de 
Despesas: 33.90.40.13 – Comunicação de Dados; Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: 
contratação de 02 links de dados para provimento de acesso à internet 
para ALEMA. Instrumento Legal: Contrato n.º 023/2016 – 10º TA, Vi-
gência 07/04/2021 A 06/10/2021. Valor do Contrato: R$ 103.441,44. 
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Gestor: Silvio Rocha Lima Filho. Informações Complementares: Va-
lor restante para p exercício de 2021, referente ao 10º aditivo. Subs-
tituição da pessoa jurídica para Oi S/A – recuperação judicial. NOTA 
DE EMPENHO: Para fazer face ao objeto deste Termo Aditivo, no 
corrente exercício, foi emitida, pela ALEMA, a Nota de Empenho n.º 
2021NE001271, em 28/07/2021, no valor de R$ 90.223,97 (noventa 
mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) à conta 
da dotação acima especificada. BASE LEGAL:  Art. 65, II da Lei 
nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1188/2021-AL. DATA DA 
ASSINATURA: 03/08/2021. ASSINATURA:  CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Al-
ves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão e CONTRATADA – TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ nº 
33.000.118/0001-79. São Luís–MA, 10 de agosto de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 025/2017-ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA VELEIROS MAR HOTEL. 
OBJETO: Prorrogação do presente Contrato em 12 (doze) meses, com 
início em 08 de agosto de 2021 e término em 08 de agosto de 2022. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 - Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO); Fonte de Re-
cursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000; 
Histórico: Prorrogação por 12 (doze) meses do Contrato nº 25/2017 para 
prestação de serviços de hotelaria e alimentação a autoridades e convi-
dados do interior do Maranhão e outros Estados a serviço da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão. DA NOTA DE EMPENHO: 
Foi emitida, pela Assembleia Legislativa do Maranhão, a Nota de Em-
penho nº 2021NE001315, no valor de R$ 44.480,00 (quarenta e quatro 
mil, quatrocentos e oitenta reais), para cobertura das despesas relativas 
a este Contrato durante o corrente exercício. BASE LEGAL: Lei nº 
8.666/93 e Processo Administrativo nº 1827/2021-ALEMA. DATA DA 
ASSINATURA: 06/08/2021. ASSINATURAS:  CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
e CONTRATADA - EMPRESA VELEIROS MAR HOTEL, CNPJ nº 
11.501.067/0001-26. São Luís–MA, 10 de agosto de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 32/2021. PARTES: ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA 
ÁGUA E VIDA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
LTDA. firmam entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1482/2021 – 
ALEMA, que culminou na autorização para Contratação Direta, por 
Dispensa de Licitação. OBJETO: Fornecimento e substituição de ele-
mentos filtrantes, com manutenção corretiva e recuperação do plástico 
reforçado com fibra de vidro (PRFV), dos filtros de areia de fluxo des-
cendente pressurizado (FAFDP) e de carvão ativado de fluxo descen-
dente pressurizado (FCAFDP) localizados na Estação de Tratamento 
de Efluentes da Assembleia Legislativa do Maranhão. VALOR:  R$ 
10.011,50 (dez mil e onze reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO OR-

ÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa; 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza 
de Despesas: 33.90.39.17 – Manutenção e conservação de máquinas e 
equipamentos; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – 
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO); Fonte 
de recursos: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro.  NOTA 
DE EMPENHO: Foram emitidas pela ALEMA em 23/07/2021, as No-
tas de Empenho n.º 2021NE001221 e n.º 2021NE001225 nos valores 
de R$ 3.962,50 (três mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos) e  R$ 6.049,00 (seis mil e quarenta e nove reais) respectiva-
mente.  VIGÊNCIA: 01(um) ano a contar da data de assinatura. DATA 
DE ASSINATURA: 06/08/2021. BASE LEGAL: art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93 c/c art. 1º, II, “a” do Decreto Federal n.º 9.412/2018 e Proces-
so Administrativo n.º 1482/2021.ASSINATURAS: CONTRATANTE 
- Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Al-
ves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e ÁGUA 
E VIDA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., 
CNPJ n.º 63.420.178/0001-01 – CONTRATADA. São Luís (MA), 10 
de agosto de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

P O R T A R I A   Nº 584/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o Memorando nº 
087/2021-DTI,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores CARLOS EDUARDO FERNAN-

DES    MACIEL, matrícula nº 1657006 e MARCIO DOS SANTOS 
MENDES, matrícula nº 1657675, ambos lotados na Diretoria de Tec-
nologia da Informação, para atuarem, respectivamente como Fiscal e 
Fiscal Substituto do Contrato nº 31/2021 que tem como objeto a con-
tratação de serviços de TV por assinatura com transmissão via sinal 
digital em alta    definição (HD) para 110 (cento e dez) pontos de acesso, 
pacote com no mínimo 25 (vinte e cinco) canais, incluindo: TV Brasil, 
TV Assembleia, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça e TV ESCOLA, 
para atender as necessidades da ALEMA, conforme determina o Art. 25 
da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publi-
cação.

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 09 de agosto de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 585/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO     ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta no Ofício nº 135/2021-GAB/SEMGOV., 

R E S O L V E:
Cessar os efeitos da disposição do servidor FLAVIO OLIMPIO 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUARTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2021 53
NEVES SILVA, Consultor Legislativo, matrícula nº 1389303, do Qua-
dro Efetivo deste Poder, concedida pela Portaria nº 001/2021, publicada 
no Diário da ALEMA nº 006 de 14.01.2021, a Prefeitura Municipal de 
São Luís, devendo ser considerada a partir do dia 1º de agosto do ano 
em curso. 

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 09 de agosto de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 586/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta no Ofício nº 85/2021/UNGEP/TCE/MA, 

R E S O L V E:
Cessar os efeitos da disposição do servidor INALDO MACHA-

DO REIS, Agente Legislativo Administrativo, matrícula nº 700187, do 
Quadro Efetivo deste Poder, concedida pela Portaria nº 58/93, ao Tribu-
nal de Contas do Estado do Maranhão, devendo ser considerada a partir 
do dia 06 de julho do ano em curso.

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 09 de agosto de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº  588/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 318/2021-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ERIKA HELENA BEZERRA DA 

SILVA, matrícula nº 1619063 e MOISES VERAS SANTOS, matrícula 
nº 1646801, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atua-
rem, respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto da Ata de Re-
gistro de Preços nº 006/2021 firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e a empresa LUMEN DO BRASIL LTDA, cujo 
objeto refere-se ao fornecimento de produtos químicos e materiais para 
limpeza e conservação da qualidade da água das piscinas adulto, infan-
til e caixa d’água para atender as necessidades da ALEMA, conforme  
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 
67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 09 de agosto de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

NOTA DE EMPENHO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N.º 2021NE000008 
- PROCESSO N.º 1890/2021- ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO/ALEMA- (CON-
TRATANTE), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.294.848/0001-94 
e a empresa CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOA-
MENTO LTDA.- (CONTRATADA)., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
18.133.018/0001-27. OBJETO: Trata-se de Contratação Direta me-
diante inexigibilidade de licitação, objetivando a inscrição de servido-
res deste Poder no Curso “E- Social e a Conformidade Tributária- Tra-
balhista na Administração Pública”, realizado no período de 12 a 16 de 
julho de 2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25 e art. 62 da Lei 
8.666/93. VALOR TOTAL:  R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e se-
tenta reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 
010901 – Fundo Especial Legislativo; Gestão: 01901- Fundo Especial 
Legislativo; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 128 – Formação de 
Recursos Humanos; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Ação: 4938 
– Capacitação de Recursos Humanos- FUNDEG; Subação: 000016 -  
Capacitação de Recursos Humanos no Estado do Maranhão (CAPACI-
TAÇÃO); Natureza de despesa: 33.90.39.03 – Concursos, Treinamen-
to, Cursos e Reciclagem; Fonte de Recursos: 0.3.07.000000 – Receitas 
Operacionais a Fundos. DATA DE REFERÊNCIA DA NOTA DE 
EMPENHO: 12 de julho de 2021. ASSINATURAS: CONTRATAN-
TE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova 
Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e Val-
ney de Freitas Pereira- Diretor Geral da ALEMA. São Luís (MA), 10 
de agosto de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


