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Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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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
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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
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VICE-PRESIDENTE
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REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 / 08 / 2021 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE............................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO...............................11 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO..........33 MINUTOS
4. BLOCO PARL. INDEPENDENTE..............................08 MINUTOS 
5. PSDB.............................................................5 (CINCO)  MINUTOS 
6. PARTIDO VERDE.........................................5 (CINCO) MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 25.08.2021 - (QUARTA-FEIRA)

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA 

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 361/2021, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 087/2021, QUE 
REESTRUTURA O CONSELHO ESTADUAL DE ACOMPANHA-
MENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTEN-
ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CACS 
- FUNDEB).. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 362/2021, ENCAMINHADA 
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 089/2021, QUE AL-
TERA A LEI Nº 11.523, DE 11 DE AGOSTO DE 2021, E A LEI Nº 
11.433 DE 06 DE ABRIL DE 2021, QUE AUTORIZA A CONCES-
SÃO, NOS TERMOS EM QUE ESPECIFICA, DE AUXÍLIO-COM-
BUSTÍVEL AOS TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E MOTORISTAS 
DE APLICATIVOS, DE AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA O SETOR 
DO TURISMO E PARA O SETOR DE EVENTOS, REDUZ A CARGA 
TRIBUTÁRIA PARA O SEGMENTO DE BARES, RESTAURANTES 
E SIMILARES, INSTITUI O PROGRAMA SOCIAL VALE-GÁS, 
BEM COMO ALTERA A LEI Nº 10.305, DE 04 DE SETEMBRO DE 
2015, A LEI Nº 8.044, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003, E A LEI 
Nº 10.213, DE 09 DE MARÇO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS... COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES.

II – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – EM REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI N° 385/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 088/2021). – QUE APROVA 
A DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO PODER EXECUTI-
VO COM A ABSORÇÃO, À MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL, DO 
TRECHO DA RODOVIA MA-006, COMPREENDENDO ENTRE OS 
MUNICÍPIOS DE BALSAS E ALTO PARNAÍBA, PERTENCENTE 
A ESTA UNIDADE FEDERATIVA, COM EXTENSÃO DE 241,70 
KM - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES, E DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABA-
LHO – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
017/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAI-
LIBE, CONCEDE A MEDALHA MANUEL BECKMAN AO JOR-

NALISTA E COLUNISTA PERGENTINO HOLANDA SILVA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
025/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAI-
LIBE, CONCEDE A MEDALHA MANUEL BECKMAN À PRO-
FESSORA DOUTORA FILOMENA REGINA BARBOSA GOMES 
GALAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

IV- REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

6. REQUERIMENTO Nº 319/2021, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA BETEL GOMES, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CON-
GRATULAÇÕES AO REV. REINALDO MOUACY CHAVES MI-
RANDA, PELA RECONDUÇÃO AO CARGO DE PRESIDENTE DA 
ALIANÇA DAS IGREJAS CRISTÃS EVANGÉLICAS DO BRASIL 
– AICEB, OCORRIDA DURANTE A 30º CONVENÇÃO GERAL 
REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2021.

7. REQUERIMENTO Nº 318/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLE-
NÁRIO, SOLICITA A REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO SOLENE 
PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO 
ADVOGADO GUSTAVO HENRIQUE BRITO DE CARVALHO.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 312/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, SOLICITANDO A REALIZAÇAO DE UMA 
REUNIÃO A SER PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE SAÚDE 
COM O OBJETIVO DE BUSCAR UMA SOLUÇÃO CONJUNTA 
PARA O PROBLEMA DO TRANSPORTE AÉREO DE FÁRMACOS 
RADIOATIVOS UTILIZADOS EM EXAMES ONCOLÓGICOS 
QUE ENCONTRA-SE PREJUDICADO PELA PARALISAÇÃO DE 
ATIVIDADES DAS EMPRESAS AÉREAS NAS CIDADES-POLO 
SÃO LUÍS E IMPERATRIZ. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTE-
RIOR  - DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 316/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OUVIDA 
A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO SECRETÁ-
RIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DIEGO FERNANDO, AO 
DIRETOR DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE DA CAEMA, 
CARLOS ROGÉRIO, AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E À DELEGACIA DE MEIO 
AMBIENTE – DEMA, SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS E 
PROVIDÊNCIAS SOBRE CRIMES AMBIENTAIS COMETIDOS 
AO LONGO DO RIO PIMENTA EM SÃO LUÍS - MA.

10. REQUERIMENTO Nº 317/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANDRÉIA MARTINS REZENDE, SOLICITANDO QUE 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA SEJA REALIZADA UMA VISITA 
“IN LOCO”, PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIEN-
TE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL A 7ª EXPEDIÇÃO 
ECOLÓGICA E SOCIAL, EM DEFESA DAS NASCENTES DO RIO 
BALSAS, SEUS AFLUENTES E MATAS CILIARES, QUE ACON-
TECERÁ NOS DIAS 23/09 A 26/09/2021.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 25/08/2021 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 405/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO CIRO NETO, QUE DENOMINA DE HOSPITAL DEPU-
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TADO DR. JEAN CARVALHO, O HOSPITAL DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO ESTADO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA. 

2.PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2021, DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 93/2021) 
QUE INSTITUI AS MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁ-
SICO DO NORTE MARANHENSE, DO SUL MARANHENSE, 
DO CENTRO-LESTE MARANHENSE E DO NOROESTE MARA-
NHENSE.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 395/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO RAFAEL LEITOA, QUE INSTITUI A SEMANA DOS 
DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO. 

2.PROJETO DE LEI Nº 396/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EBENEZER DE COELHO NETO/
MA.

3.PROJETO DE LEI Nº 397/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE 
IGARAPÉ GRANDE, NO ESTADO DO MARANHÃO.

3.PROJETO DE LEI Nº 398/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
À CASA DE RECUPERAÇÃO BOM SAMARITANO: OS EMA-
NUEIS DE CRISTO, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA 
DO VALE, NO ESTADO DO MARANHÃO.

4.PROJETO DE LEI Nº 399/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A COMUNIDADE TERAPÊUTICA CAVERNA DE ADULÃO, COM 
SEDE NO POVOADO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE LAGO DA 
PEDRA, NO ESTADO DO MARANHÃO.

5.PROJETO DE LEI Nº 400/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANA DO GÁS, QUE INSTITUI A INCLUSÃO NO CALEN-
DÁRIO DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO DA FEIRA 
MA PRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

6.PROJETO DE LEI Nº 4012021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE AUTORIZA DO ESTADO DO 
MARANHÃO A DOAR BICICLETAS APREENDIDAS EM PRÁ-
TICAS DE ILÍCITO PENAL PARA PESSOAS DE BAIXO PODER 
AQUISITIVO OU EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SO-
CIAL, NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 

7.PROJETO DE LEI Nº 402/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SOCORRO AOS ANIMAIS 
ATROPELADOS NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

8.PROJETO DE LEI Nº 403/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO (MENSAGEM 090/202), QUE INSTITUI O 
ESTATUTO ESTADUAL DOS POVOS INDÍGENAS E CRIA O SIS-
TEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO INDÍGENA.

9.PROJETO DE LEI Nº 404/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANA DO GÁS, INSTITUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS 
DO ESTADO DO MARANHÃO, O “DIA ESTADUAL DA MULHER 
INDÍGENA”, A SER COMEMORADO NO DIA 5 DE SETEMBRO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

10.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
047/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO, QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATI-
VO “MANOEL BECKMAN” À PROMOTORA DE JUSTIÇA CRIS-
TIANE GOMES COELHO MAIA LAGO.  

11.MOÇÃO Nº 59/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, AO SR. LUCIANO 
HANG, PARABENIZANDO PELA INSTALAÇÃO DA SUA REDE 
VAREJISTA NO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 394/2021, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, PROÍBE, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE PLANOS E SEGUROS PRI-
VADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EXIJAM CONSENTIMEN-
TO DO COMPANHEIRO PARA A INSERÇÃO DE DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO (DIU) OU SISTEMA INTRAUTERINO (SIU) EM 
MULHERES CASADAS, EM UNIÃO ESTÁVEL OU QUALQUER 
FORMA DE RELACIONAMENTO AFETIVO.

2.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO MARCOS CALDAS, QUE CON-
CEDE A MEDALHA “MANOEL BECKMAN” AO SENHOR THIA-
GO DA COSTA BONFIM CALDAS. 

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MA-
NOEL BEQUIMÃO” AO DR. JOAQUIM WASHINGTON LUIZ OLI-
VEIRA. 

4.PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 055/21, DE 
AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE 
AUTORIZA A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA A CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL PARA RESOLUÇÃO 
LEGISLATIVA Nº 621/2011. 

5.MOÇÃO Nº 058/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
LUIS HENRIQUE LULA, SOLICITANDO O ENVIO DE MOÇÃO 
DE PESAR, PELO FALECIMENTO DO LÍDER CAMPONÊS E 
FUNDADOR DO PARTIDO DOS TRABALHADORES MANOEL 
DA CONCEIÇÃO.

ORDINÁRIA 4ª SESSÃO E ÚLTIMA SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 392/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE INSTITUI O DIA 
10.08 - DIA ESTADUAL DA LITERATURA MARANHENSE. 

2.PROJETO DE LEI Nº 393/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS, QUE DISPÕE SOBRE A AUTO-
RIZAÇÃO PARA DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE 
PAGAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Diretoria Geral de Mesa, 25 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 vinte e quatro de agosto dois mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires
Primeira Secretária, Deputada Andrea Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Deputado Ciro Neto

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores De-
putados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Car-
linhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte 
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, 
Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Da-
masceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Rildo Ama-
ral, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Daniella Tema, Detinha, Doutora Thaíza 
Hortegal, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Paulo Neto, Ricardo Rios e 
Wendell Lages.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
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iniciamos os nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário em 
exercício Deputado Ciro Neto para fazer a leitura do Texto Bíblico e da 
Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CIRO NETO (lê texto Bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária, 
Deputada Andreia Martins Rezende, para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 090/2021
São Luís, 23 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que institui 
o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas e cria o Sistema Estadual de 
Proteção aos Indígenas.

É consabido que, nos termos do art. 231 da Constituição Fede-
ral, são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, bem como os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Apesar de os temas ligados aos povos indígenas exigirem centra-
lidade ou liderança institucional por parte da União (art. 22, XIV, 
CF), no Brasil vigora o Federalismo Cooperativo, sistema político mar-
cado pela relação de complementaridade entre os entes federados para 
o alcance de resultados de interesse comum, em especial para a garantia 
de direitos fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Petição nº 
3388, firmou o entendimento de que a vontade objetiva da Constituição 
permite a presença de todas as pessoas federadas em terras indígenas, 
desde que em sintonia com o modelo de ocupação constitucionalmente 
concebido, que é de centralidade pela União. 

Reafirmando a possibilidade jurídica de atuação complemen-
tar de Estados e Municípios em terras já demarcadas como indí-
genas, a referida Corte estabelece que tal atuação deve ser feita em 
concerto com a União Federal. O entendimento decorre do reconhe-
cimento de que, embora as terras indígenas sejam consideradas bens 
da União, os povos indígenas não deixam de manter vínculos com 
os Estados e Municípios nos quais suas terras estão inseridas, na 
medida em que, como toda população radicada no território brasileiro, 
formam com os entes subnacionais tanto relações jurídicas de proteção 
como de controle, notadamente nos setores da saúde, educação e meio 
ambiente.

Com esteio nesses pressupostos, o Estado do Maranhão instituiu, 
ao longo dos últimos anos, alguns mecanismos, bem como executou 
políticas públicas destinadas a contribuir, no âmbito estadual e no limi-
te de suas competências, com a proteção e promoção dos direitos dos 
povos indígenas. 

 
Dentre tais instrumentos e políticas, faz-se oportuno referenciar 

o Plano Decenal de Políticas Públicas para os Povos Indígenas no Ma-
ranhão, a Comissão Estadual de Articulação de Políticas Públicas para 
os Povos Indígenas do Estado do Maranhão, o Programa Estadual de 
Apoio ao Transporte Escolar Indígena e o Fundo Estadual de Apoio aos 
Povos Indígenas - FEAPI.

Mais recentemente, nos anos de 2019 e 2020, foram instituídos 

a Força-Tarefa de Proteção à Vida Indígena (FT - Vida) e o Estatuto 
Estadual da Igualdade Racial. 

A FT - Vida tem duração indeterminada, é composta por inte-
grantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros 
Militar, e tem, dentre outras finalidades, as de colaborar com os órgãos 
federais (mediante convênio, acordo de cooperação ou solicitação por 
escrito) nos casos de violação a direitos indígenas, incluindo desma-
tamentos, incêndios e demais ilícitos ambientais em suas terras, bem 
como coordenar as ações de segurança pública e defesa civil que 
sejam externas às terras indígenas, mas que possam prevenir conflitos 
e violações a direitos desses povos, além de subsidiar os Programas 
de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas e de Defensores dos 
Direitos Humanos, com a produção de análise de riscos e definição de 
estratégias de segurança referentes aos casos que envolvam indígenas 
ameaçados.

Por considerar que a eliminação de práticas discriminatórias, 
do racismo e das demais formas de intolerância étnico-racial exige, 
em especial, a efetiva promoção de direitos, a distribuição mais equi-
tativa de bens sociais e o desenvolvimento de estratégias que estimu-
lem o acesso da população negra e indígena aos mais amplos espaços 
públicos e privados no Estado, o Governo do Maranhão instituiu, por 
meio da Lei nº 11.399, de 28 de dezembro de 2020, o Estatuto Estadual 
da Igualdade Racial.

No mesmo sentido, por meio do projeto de lei em comento ob-
jetiva-se instituir o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas e o Sistema 
Estadual de Proteção aos Indígenas, que têm por finalidade estabelecer 
as diretrizes para as políticas públicas estaduais que tenham por desti-
natários os povos indígenas. Faz-se importante destacar que a proposta 
legislativa em comento não usurpa nem elimina a competência da 
União para estabelecer as diretrizes nacionais para promoção dos 
direitos e proteção dos povos indígenas, bem como para estabelecer 
regramento acerca das terras indígenas em todo o território brasileiro.

O presente projeto de lei, na verdade, reforça o compromisso do 
Estado do Maranhão com o princípio da colaboração federativa, razão 
pela qual sempre se coloca à disposição dos demais entes federados 
para ações de apoio e alcance de resultados de interesse comum, a 
exemplo da promoção dos direitos humanos. 

Por Estatuto Estadual dos Povos Indígenas considera-se o con-
junto de normas estaduais que tem por objeto o estabelecimento de 
diretrizes para a garantia, no território maranhense, do respeito e da 
valorização das crenças, usos, costumes, línguas, tradições, cultura e 
especificidades de cada povo indígena. De outro giro, o Sistema Es-
tadual de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas corresponde ao 
conjunto integrado de instrumentos destinados, em conformidade com 
a legislação nacional vigente, à defesa dos direitos humanos dos povos 
indígenas.

O referido Sistema Estadual de Proteção é composto pelo Plano 
Decenal Estadual de Políticas Públicas Voltadas para os Povos Indíge-
nas no Maranhão, pelo Conselho Estadual de Articulação de Políticas 
Públicas para Povos Indígenas no Maranhão (CEAPI), pelo Fundo Es-
tadual de Apoio aos Povos Indígenas – FEAPI, pela Secretaria-Adjunta 
dos Direitos dos Povos Indígenas (instituída, por meio deste Projeto de 
Lei, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Par-
ticipação Popular - SEDIHPOP), pelo Conselho de Educação Escolar 
Indígena do Maranhão - CEEI/MA, bem como por outros mecanismos 
decorrentes de regulamentação específica, a exemplo da Força-Tarefa 
de Proteção à Vida Indígena (FT - Vida).

As políticas públicas estaduais voltadas para os povos indígenas 
serão desenvolvidas com base em oito eixos de atuação, quais sejam: 
a) Educação; b) Saúde; c) Proteção, Gestão Territorial e Ambiental;  d) 
Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional; e) Infraestrutura; f) 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; g) Segurança Pública, Acesso à Jus-
tiça e Direitos Humanos; e h) Economia Solidária, Geração de Trabalho 
e Renda e Assistência Social. 

As ações relativas a cada eixo estão pormenorizadas no Plano 
Decenal Estadual de Políticas Públicas voltadas para os Povos Indíge-
nas no Maranhão (PPPI), que estipula medidas de curto, médio e lon-
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go prazos voltadas para as presentes e futuras gerações, considerando 
a ancestralidade dos Povos Indígenas, os seus direitos originários e a 
transversalidade de gêneros e gerações.

No âmbito da saúde, é estabelecida a necessidade de apoiar as 
campanhas e ações educativas de cuidados com a saúde, em especial 
de saúde preventiva, oferecer ferramentas de pesquisa e estímulo ao 
uso de medicamentos fitoterápicos através do Programa Farmácia Viva, 
bem como capacitar e qualificar gestores e profissionais que lidam com 
a saúde dos Povos Indígenas. 

Por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA, será garan-
tido aos pesquisadores indígenas apoio para a realização de levanta-
mentos do potencial de recursos naturais das Terras Indígenas, formas 
de manejo, estado de conservação e preservação e usos dos mesmos. É 
estabelecida a ampliação do Programa Agente Jovem Ambiental a fim 
de que este possa contar com Eixo Indígena, destinado a disciplinar 
os serviços prestados pelos agentes ambientais indígenas no território 
estadual.

Em substituição à atual Comissão Estadual de Articulação de Po-
líticas Públicas para os Povos Indígenas do Estado do Maranhão (COE-
PI/MA), regulada pelo Decreto nº 33.928, de 22 de março de 2018, é 
instituído o Conselho Estadual de Articulação de Políticas Públicas 
para Povos Indígenas no Maranhão (CEAPI), instância colegiada, 
que tem por objetivo propor os princípios e subsidiar a elaboração, 
implementação, acompanhamento e avaliação da Política Estadual de 
Apoio aos Povos Indígenas, a qual se desenvolverá mediante ações in-
tegradas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e demais 
parceiros, direcionadas à população indígena no Maranhão, ouvidas as 
respectivas comunidades e/grupos autodeclarados, sejam situados em 
contexto urbano ou rural

O CEAPI contará com representantes do Poder Público Estadual, 
das entidades e lideranças indígenas e com representantes dos Municí-
pios em cujos territórios estejam localizadas comunidades indígenas.

A partir da proposta legislativa em anexo, é instituída, no Calen-
dário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, a Semana Estadual 
dos Povos Indígenas, que será realizada, anualmente, entre os dias 09 
a 13 do mês de agosto.  Nesse período, o Poder Executivo Estadual 
intensificará as ações estaduais destinadas a contribuir para o reconheci-
mento e respeito às crenças, usos, costumes, línguas, tradições, protago-
nismo, autonomia sociocultural e especificidades de cada povo indígena

Passa a ser regulado pela norma ora proposta, o Fundo Estadual 
de Apoio aos Povos Indígenas - FEAPI que terá por finalidade captar e 
gerir recursos destinados ao fomento de ações de conservação e produ-
ção voltadas aos povos indígenas, no âmbito do Estado do Maranhão.

Na área da educação, dentre outras medidas, destaca-se o dis-
ciplinamento do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar 
Indígena no Estado do Maranhão (PEATE-IND) e do Conselho de Edu-
cação Escolar Indígena do Maranhão (CEEI).

O PEATE-IND tem por objetivo propiciar acesso aos meios de 
transporte e transferir recursos financeiros diretamente aos Municípios 
que realizem, nos seus respectivos territórios, o transporte escolar de 
alunos indígenas da rede pública estadual, em caráter complementar ao 
repasse do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

Por fim, por meio do Projeto de Lei em apreço, será retomado o 
funcionamento do Conselho de Educação Escolar Indígena do Mara-
nhão (CEEI), órgão colegiado, composto por representantes dos Pode-
res Públicos Estadual e Federal (FUNAI), organizações não governa-
mentais e representantes dos Povos Indígenas, que tem como objetivo 
orientar e apoiar, em âmbito estadual, uma educação escolar indígena 
contextualizada, que resguarde a memória histórica das práticas e tra-
dições dos povos indígenas, de modo a favorecer a preservação de suas 
identidades étnicas, linguísticas e culturais.

Conforme delineado, verifica-se, portanto, que a presente propo-
sição tem por finalidade estabelecer as diretrizes para as políticas pú-
blicas estaduais que tenham por destinatários os povos indígenas, de 
forma complementar às competências da União e em consonância com 
o princípio do Federalismo Cooperativo.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 403 / 2021

Institui o Estatuto Estadual dos Po-
vos Indígenas e cria o Sistema Estadual de 
Proteção aos Indígenas.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas 
e cria o Sistema Estadual de Proteção aos Indígenas.

§ 1º Por Estatuto Estadual dos Povos Indígenas considera-se 
o conjunto de normas estaduais que tem por objeto os direitos dos 
povos indígenas e o estabelecimento de diretrizes para a garantia, 
no território maranhense, do respeito e da valorização das crenças, 
usos, costumes, línguas, tradições, cultura e especificidades de cada 
povo indígena.

§ 2º Considera-se Sistema Estadual de Proteção aos Direitos 
dos Povos Indígenas o conjunto integrado de instrumentos 
destinados, nos termos desta Lei, à defesa dos direitos humanos dos 
povos indígenas, nele compreendidos:

I - o Plano Decenal Estadual de Políticas Públicas Voltadas para 
os Povos Indígenas no Maranhão 

II - o Conselho Estadual de Articulação de Políticas Públicas para 
Povos Indígenas no Maranhão (CEAPI);

III - o Fundo Estadual de Apoio aos Povos Indígenas - FEAPI;
IV - a Secretaria-Adjunta dos Direitos dos Povos Indígenas, ins-

tituída no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Par-
ticipação Popular - SEDIHPOP;

V - o Conselho de Educação Escolar Indígena do Maranhão - 
CEEI/MA.

VI - outros mecanismos decorrentes de regulamentação específi-
ca, a exemplo da Força-Tarefa de Proteção à Vida Indígena (FT - Vida).

§ 3º As diretrizes, ações e mecanismos previstos nesta Lei 
direcionam a atuação complementar do Estado do Maranhão 
relativamente às ações e políticas federais que tenham como 
público-alvo os povos indígenas.

CAPÍTULO II
DO EIXOS DE ATUAÇÃO

Seção I
Das Regras Gerais

Art. 2º O Estatuto Estadual Indígena se estrutura por meio dos 
seguintes eixos transversais de atuação: 

I - Educação; 
II - Saúde; 
III - Proteção, Gestão Territorial e Ambiental; 
IV - Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional; 
V - Infraestrutura; 
VI - Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 
VII - Segurança Pública, Acesso à Justiça e Direitos Humanos; 
VIII - Economia Solidária, Geração de Trabalho e Renda e As-

sistência Social. 
Parágrafo único. As ações relativas a cada eixo de atuação a que 

se refere o caput deste artigo serão pormenorizadas no Plano Decenal 
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Estadual de Políticas Públicas voltadas para os Povos Indígenas no Ma-
ranhão - PPPI, que deverá observar as diretrizes constantes desta Lei.

Seção II
Do Plano Decenal Estadual de Políticas Públicas Voltadas 

para os Povos Indígenas no Maranhão - PPPI

Art. 3º O Plano Decenal Estadual de Políticas Públicas voltadas 
para os Povos Indígenas no Maranhão - PPPI deve ser aprovado em 
Decreto do Poder Executivo e respeitará às seguintes diretrizes: 

I - estabelecimento de ações de curto, médio e longo prazos volta-
das para as presentes e futuras gerações, considerando a ancestralidade 
dos Povos Indígenas, os seus direitos originários e a transversalidade de 
gêneros e gerações; 

II - direcionamento para todos os Povos Indígenas no Maranhão, 
aldeados ou não, inclusive os Povos Indígenas autônomos, sem contato 
com a sociedade abrangente; 

III - implementação pelo Estado do Maranhão, pelos Povos Indí-
genas e por suas organizações sociais e políticas, demonstrando novos 
marcos de relações entre a sociedade abrangente, o Estado e os Povos 
Originários, em regime de comunhão e cooperação com os demais en-
tes federados, organizações da sociedade civil e outras entidades priva-
das, prevendo espaço para o controle social e acompanhamento de sua 
execução; 

IV - proteção e gestão ambiental dos territórios indígenas, com a 
efetiva participação desses povos, respeitando-se e reconhecendo-se a 
diversidade de seus modos de vida, suas diferentes formas de uso dos 
recursos naturais disponíveis, suas organizações sociais e políticas, lín-
guas, culturas, costumes, crenças e saberes; 

V - direito à consulta dos Povos Indígenas sobre toda e qualquer 
política, programa, plano, decisões administrativas e/ou sobre qualquer 
ação que os afete; 

VI - combate à criminalização dos Povos Indígenas e à violação 
de direitos;

VII - fortalecimento e reconhecimento do Movimento Indígena; 
VIII - reconhecimento e respeito da pluralidade dos modos de 

vida dos Povos Indígenas e de suas organizações sociais e políticas, 
assim como a sua autonomia e a sua autodeterminação; 

IX - estímulo aos saberes tradicionais, sobretudo os saberes dos 
anciãos e das mulheres indígenas; 

X - contribuição dos serviços ambientais prestados pelos Povos 
Indígenas para a recuperação, a conservação e a preservação da biodi-
versidade das terras indígenas; 

XI - ações voltadas à educação, cultura, esporte e lazer da juven-
tude indígena; 

XII - ações relativas à educação e à saúde diferenciadas, reco-
nhecendo-se os saberes tradicionais, valorizando-se e estimulando-se 
os profissionais indígenas; 

XIII - promoção da soberania e da segurança alimentar e nutri-
cional, buscando garantir alimentação adequada e saudável aos Povos 
Indígenas a partir de suas sementes tradicionais.

§1º O PPPI primará pela participação efetiva dos Povos Indígenas 
no seu processo de implantação e implementação.

§2º O acompanhamento necessário para a implementação 
do Plano Decenal de Políticas Públicas para os Povos Indígenas no 
Maranhão será realizado pelo Conselho Estadual de Articulação de 
Políticas Públicas para Povos Indígenas no Maranhão (CEAPI).

Art. 4º As ações de cada eixo do Plano Decenal de Políticas Pú-
blicas para os Povos Indígenas no Maranhão serão implementadas con-
siderando o período de 10 (dez) anos.

§1º O alcance dos resultados da implementação do PPPI será 
avaliado pelo CEAPI, a cada dois anos, momento em que poderão ser 
mantidas, excluídas ou adequadas as metas aplicáveis, bem como serem 
traçadas novas metas para a otimização do Plano. 

§ 2º Para cada meta, deverão ser apresentados, pelos órgãos 
responsáveis, orçamento, metodologia e cronograma de sua execução. 

§ 3º Os investimentos para implementação do PPPI deverão ser 

previstos em subações orçamentárias específicas no âmbito de cada ór-
gão ou entidade do Poder Executivo, e o monitoramento anual de resul-
tados dar-se-á em consonância com a metodologia de monitoramento e 
avaliação em vigor no âmbito do PPA vigente. 

Seção III
Do Eixo Educação

Subseção I
Das Diretrizes

Art. 5º O Eixo da Educação tem como diretrizes: 

I - garantir o funcionamento do Conselho de Educação Escolar 
Indígena do Maranhão com participação do Movimento Indígena; 

II - construção e implementação:
a) das diretrizes curriculares para a educação escolar indígena; 
b) de Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) nas escolas indíge-

nas, buscando, inclusive, possibilitar meios para que as escolas cons-
truam PPPs em conjunto para integração;

III - incluir a Língua Materna e a Arte como disciplinas obrigató-
rias na grade curricular das escolas, com carga horária adequada para o 
bom aprofundamento dos conteúdos, além de oferecer a disciplinas de 
Cultura e História indígenas, em consonância com a Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996. 

IV - diálogo com os municípios com vistas a estimular a insti-
tuição da educação infantil demandada pelas aldeias, sobretudo com a 
contratação e qualificação de profissionais indígenas que atuarão, ex-
clusivamente, por meio da língua materna; 

V - realizar concurso público para a contratação de profissionais 
da educação indígena; 

VI - promoção da capacitação e qualificação profissional conti-
nuada e diferenciada para os educadores indígenas, de acordo com o 
calendário de formação da rede estadual de ensino;

VII - promoção da capacitação e a qualificação profissional para 
os técnicos do Estado que trabalham com educação indígena; 

VIII - implementação de programas de educação voltados para 
jovens e adultos nas aldeias; 

IX - fortalecimento da integração com outros órgãos públicos a 
fim de garantir a prática de atividades extracurriculares nas escolas in-
dígenas, a exemplo da implementação de pomares, agrofloresta, hortas, 
criação de pequenos animais, criação de animais silvestres, comunica-
ção audiovisual, entre outras; 

X - elaboração, com apoio dos professores indígenas, e disponi-
bilização às escolas indígenas de materiais pedagógicos bilíngues apro-
priados para os diferentes Povos Indígenas do Maranhão; 

XI - produção de material didático sobre as histórias e culturas 
indígenas, elaborado pelas comunidades indígenas e parceiros, e distri-
buídos nas escolas indígenas e não indígenas, nas bibliotecas públicas, 
nas universidades, nos institutos e demais instituições de ensino; 

XII - elaboração e publicização de diagnóstico atualizado sobre o 
funcionamento de todas as escolas indígenas do Maranhão; 

XIII - realização de reforma, ampliação e/ou construção de esco-
las indígenas, em diálogo com o Movimento Indígena; 

XIV - reconhecimento das escolas indígenas, nos termos da lei; 
XV - realização e publicização do censo escolar indígena, anual-

mente; 
XVI - promoção de educação especializada para alunos especiais. 
XVII - prover as escolas indígenas de instalação adequada para o 

seu pleno funcionamento, inclusive prevendo a instalação gradual e ma-
nutenção de laboratórios de informática com acesso à internet, biblio-
teca e demais espaços necessários à prestação do serviço de educação 
nas escolas indígenas.

XVIII - estruturar as escolas indígenas com recursos humanos 
que desempenhem diferentes funções para o seu funcionamento, desde 
o preparo de alimentos à gestão escolar, priorizando a contratação de 
indígenas, em conformidade com os parâmetros legais; 



  8       QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 8
XIX - quando efetivamente necessário, proporcionar transporte 

escolar adequado e suficiente para os estudantes; 
XX - manter a frequência e a diversificação da alimentação es-

colar indígena, priorizando as compras locais dos alimentos produzidos 
pelos próprios indígenas, prevendo local de armazenamento adequado 
à conservação dos alimentos;

XXI - garantir a supervisão nutricional realizada pela SEDUC 
para melhor ofertar cardápio de alimentos balanceados aos estudantes;

XXII - proporcionar a supervisão periódica do funcionamento 
das escolas indígenas; 

XXIII - garantir acesso à educação para os Povos Indígenas que 
ainda não possuem territórios e meios para tal finalidade; 

XXIV - realização de experiências com ensino médio, utilizando 
a pedagogia da alternância no processo de educação; 

XXV - estabelecimento de critérios de quantidade e acesso às 
cotas, em diálogo com o Movimento Indígena; 

XXVI - implementação da política de apoio à permanência dos 
alunos ingressos no curso de Licenciatura Intercultural e outros cursos 
frequentados pelos Povos Indígenas; 

XXVII - apoio à realização de estudos para a efetivação do terri-
tório etnoeducacional Timbira e a pactuação do território etnoeducacio-
nal Tupi, em conjunto com outros entes federados e com o Movimento 
Indígena. 

Subseção II
Do Acesso ao Ensino Superior

Art. 6º A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e a Uni-
versidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL 
reservarão, em cada seleção para ingresso nos cursos de graduação, no 
mínimo, 10% (dez) por cento, respectivamente, de suas vagas para es-
tudantes oriundos de comunidades indígenas que tenham cursado inte-
gralmente o ensino médio em escolas públicas.

Parágrafo único. As instituições de ensino a que se refere o caput 
disciplinarão, no âmbito de sua autonomia, por meio de seus órgãos co-
legiados, a reserva de vagas para indígenas em seus respectivos cursos 
de pós-graduação.

Subseção III
Do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar Indí-

gena no Estado do Maranhão 

Art. 7º O Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar 
Indígena no Estado do Maranhão  (PEATE-IND), executado pela Se-
cretaria de Estado da Educação - SEDUC, tem por objetivo propiciar 
acesso aos meios de transporte e transferir recursos financeiros dire-
tamente aos Municípios que realizem, nos seus respectivos territórios, 
o transporte escolar de alunos indígenas da rede pública estadual, em 
caráter complementar ao repasse do Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar. 

§ 1º Poderão ser transferidos recursos do PEATE-IND aos 
Municípios que comprovarem a realização de transporte escolar de 
alunos indígenas, residentes em seu território, matriculados na rede 
pública estadual, desde que avaliada a real necessidade pela SEDUC. 

§ 2º A transferência será efetuada pelo Estado em conta corrente 
específica a ser indicada pelo Município.

Art. 8º Para participar do PEATE-IND, o Município deverá ha-
bilitar-se no Programa, mediante a assinatura de termo de adesão a ser 
celebrado com o Estado do Maranhão, por meio da SEDUC. 

§ 1º O termo de adesão de que trata o caput deste artigo terá vi-
gência de 2 (dois) anos, sendo admitida a prorrogação, mediante prévia 
justificativa e autorização da autoridade competente, além da compro-
vação do preenchimento dos requisitos exigidos originariamente para a 
formalização do termo de adesão. 

§ 2º O Município poderá rescindir o termo de adesão ao 
PEATE-IND a qualquer tempo, resguardada a manutenção do serviço 
de transporte escolar indígena até o término do ano letivo em curso, 

devendo apresentar manifestação do interesse na rescisão até 180 (cento 
e oitenta) dias antes de sua efetivação. 

Art. 9º O valor dos recursos do PEATE-IND a ser repassado a 
cada Município será regulamentado por ato do Poder Executivo e di-
vulgado a cada exercício financeiro. 

§ 1º Serão também publicados a forma de cálculo, o valor do 
repasse, a periodicidade, bem como as orientações e instruções 
necessárias à execução do Programa, observado o montante de recursos 
disponíveis para este fim, constante da Lei Orçamentária Anual. 

§ 2º A relação de alunos indígenas efetivamente transportados 
deverá ser validada pela SEDUC. 

§ 3º Os recursos do PEATE-IND repassados ao Município, 
enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituições 
financeiras oficiais. 

§ 4º Os rendimentos provenientes das aplicações de que trata o § 
3º deverão ser utilizados para atendimento das finalidades do Programa. 

Art. 10. O repasse dos recursos do PEATE-IND destina-se, ex-
clusivamente, ao pagamento das despesas com o serviço de transporte 
escolar indígena, executado de forma direta ou terceirizada. 

Parágrafo único. Os recursos derivados de transferências volun-
tárias não podem ser aplicados em pagamento de despesa de pessoal 
ativo, inativo e pensionista, nos termos do art. 167, inciso X, da Cons-
tituição Federal. 

Art. 11. Os recursos do PEATE-IND repassados aos Municípios 
serão movimentados nas contas específicas pelo ordenador de despesas 
e um gestor expressamente designado pelo prefeito municipal, sendo-
-lhes proibido: 

I - utilizar recursos em desacordo com as normas estabelecidas 
para a execução do Programa;

II - apresentar a prestação de contas em desacordo com a forma 
e o prazo estabelecidos; 

III - descumprir ou permitir que se descumpram as normas defi-
nidas no Código de Trânsito Brasileiro. 

Art. 12. O controle e a fiscalização quanto ao repasse e efetiva 
aplicação dos recursos do PEATE-IND serão realizados pela SEDUC.

Art. 13. Os Municípios que aderirem ao PEATE-IND prestarão 
contas dos recursos recebidos, anualmente, até o dia 28 de fevereiro do 
ano subsequente. 

Parágrafo único. Os documentos que instruem a prestação de 
contas, juntamente com os comprovantes de pagamentos efetuados com 
recursos do PEATE-IND, serão mantidos pelo Estado e pelos Municí-
pios em seus arquivos, pelos prazos previstos na legislação em vigor. 

Art. 14. O responsável pela prestação de contas do PEATE-IND 
que inserir ou fizer inserir documentos ou declarações falsas, responde-
rá civil, penal e administrativamente. 

Art. 15. O montante de recursos a ser utilizado no PEATE-IND, 
em cada exercício financeiro, será fixado na Lei Orçamentária Anual, à 
conta de dotação específica.

Seção IV
Do Eixo Saúde

Art. 16. O Eixo da Saúde tem como diretrizes:
I - auxiliar a capacitação e qualificação de gestores e profissionais 

que lidam com a saúde dos Povos Indígenas; 
II - apoiar as campanhas e ações educativas de cuidados com a 

saúde, em especial de saúde preventiva;
III - oferecer ferramentas de pesquisa e estímulo ao uso de medi-

camentos fitoterápicos através do Programa Farmácia Viva.
IV - elaborar e publicizar documento que apresente as competên-

cias de cada ente no que tange à promoção da saúde indígena;  

Seção V
Do Eixo Proteção e Gestão Ambiental e Territorial

Art. 17. O Eixo Proteção e Gestão Ambiental e Territorial tem 
como diretrizes:
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I - apoiar a regularização fundiária das Terras Indígenas do Mara-

nhão, mediante solicitação dos órgãos federais; 
II - auxiliar a implementar o Plano de Ação, Prevenção e Con-

trole do Desmatamento e das Queimadas no Estado do Maranhão, no 
tocante às Terras Indígenas, mediante solicitação dos órgãos federais; 

III - apoiar a constituição de grupos de prevenção e controle de 
queimadas e incêndios florestais; 

IV - apoiar o reconhecimento dos serviços prestados pelos agen-
tes ambientais indígenas, inclusive por meio do Eixo Indígena do Pro-
grama Agente Jovem Ambiental, que contará com seleções anuais de-
flagradas mediante editais.

V - fortalecer a atuação preventiva e de combate a ilícitos do 
Batalhão de Polícia Ambiental do Maranhão; 

VI - fortalecer a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Ma-
ranhão, em especial nas atividades de prevenção e controle de queima-
das e de incêndios florestais;

VII - apoiar as ações de vigilância ambiental realizadas pelos Po-
vos Indígenas; 

VIII - fiscalizar as rodovias estaduais (MAs) que passam por Ter-
ras Indígenas e apoiar o trabalho realizado naquelas estradas federais, 
mediante solicitação dos órgãos federais; 

IX - apreender caminhões madeireiros que circulam nos muni-
cípios que abrangem as Terras Indígenas sem documento obrigatório, 
placa e outros itens exigidos por lei; 

X - fortalecer o controle sobre o licenciamento de empreendi-
mentos madeireiros no entorno de Terras Indígenas; 

XI - apoiar a recuperação dos recursos naturais das Terras Indí-
genas pelos próprios indígenas, em especial a recuperação dos recursos 
hídricos dos Territórios onde vivem os Awá Guajá autônomos, envol-
vendo estudos e pesquisa; 

XII - apoiar a implementação, em âmbito estadual, da Política 
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas; 

XIII - apoiar a participação do Movimento Indígena em comitês 
de bacias hidrográficas e redes e fóruns sobre mudanças climáticas; 

XIV - promover medidas de compensação ou de mitigação de 
impactos socioambientais causados por atividades e empreendimentos 
de responsabilidade do Estado e que incidam sobre as Terras Indígenas; 

XV - apoiar, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA, 
pesquisadores indígenas a realizarem levantamentos do potencial de 
recursos naturais das Terras Indígenas, formas de manejo, estado de 
conservação e preservação e usos dos mesmos. 

Parágrafo único. As ações relativas às diretrizes previstas nos 
incisos I, II, V, VI e VII do caput deste artigo serão executadas sob a 
liderança institucional da União. 

Seção VI
Do Eixo Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional

Art. 18. O Eixo Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional 
tem como diretrizes:

I - apoiar, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao De-
senvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA, pes-
quisadores indígenas a realizarem levantamentos da agrobiodiversidade 
das Terras Indígenas; 

II - apoiar as estratégias dos próprios Povos Indígenas em rela-
ção à produção, troca, conservação e o uso de sementes tradicionais 
indígenas; 

III - fomentar a produção sustentável de alimentos tradicionais 
diversificados nas Terras Indígenas, com apoio à utilização e ao desen-
volvimento de tecnologias sustentáveis; 

IV - fomentar a agroindustrialização da produção agrícola e ex-
trativista dos Povos Indígenas; 

V - oferecimento de assistência técnica e extensão rural, promo-
vendo a qualificação de técnicos indígenas; 

VI - fomentar projetos de produção de base agroecológica dos 
Povos Indígenas; 

VII - promover feiras de comercialização de produtos agrícolas e 
extrativistas dos Povos Indígenas; 

VIII - garantir aos indígenas e às suas organizações jurídicas 
acesso à declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar - DAP, nos termos da lei. 

Seção VII
Do Eixo Infraestrutura

Art. 19. O Eixo Infraestrutura tem como diretrizes: 

I - realizar diagnóstico da situação das estradas de acesso e dos 
caminhos do interior das Terras Indígenas, visando auxiliar a melhoria; 

II - sinalizar e implantar redutores de velocidade nas rodovias 
estaduais que passam por Terras Indígenas, mediante estudo técnico; 

III - realizar aberturas de poços artesianos voltados às atividades 
produtivas. 

Seção VIII
Do Eixo Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Art. 20. Do Eixo da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer tem como 
diretrizes: 

I - fomentar a cultura indígena, o turismo de base comunitária, o 
esporte e o lazer para os Povos Indígenas; 

II - promover os jogos indígenas tradicionais; 
III - fomentar a produção e a disseminação audiovisual sobre os 

modos de vida dos Povos Indígenas; 
IV - promover ações de educação em escolas não indígenas sobre 

os modos de vida dos Povos Indígenas; 
V - articular e apoiar a implementação de pontos de cultura nas 

Terras Indígenas; 
VI - apoiar os Povos Indígenas a realizarem o levantamento, o 

registro e a disseminação de seus patrimônios materiais e imateriais; 
VII - promover intercâmbios interculturais. 

Art. 21. Fica instituída, no Calendário Oficial de Eventos do Es-
tado do Maranhão, a Semana Estadual dos Povos Indígenas, a realizar-
-se, anualmente, entre os dias 09 a 13 do mês de agosto. 

Parágrafo único. Na semana a que se refere o caput, o Poder Exe-
cutivo Estadual promoverá ações destinadas a contribuir para o reco-
nhecimento e respeito às crenças, usos, costumes, línguas, tradições, 
protagonismo, autonomia sociocultural e especificidades de cada povo 
indígena.

Seção IX
Do Eixo Segurança Pública, Acesso à Justiça e Direitos Hu-

manos

Art. 22. O Eixo Segurança Pública, Acesso à Justiça e Direitos 
Humanos tem como diretrizes: 

I - promover ações voltadas ao combate do racismo, intolerância 
e preconceito em relação aos Povos Indígenas; 

II - promover a capacitação e a qualificação do Movimento Indí-
gena voltada para o controle social; 

III - apoiar a atuação da Defensoria Pública em favor dos direitos 
dos Povos Indígenas; 

IV - apoiar a participação do Movimento Indígena no exercício 
do controle social; 

V - promover o desenvolvimento humano dos Povos Indígenas e 
das comunidades do entorno das Terras Indígenas; 

VI - proporcionar a todos os Povos Indígenas do Maranhão aces-
so à documentação básica;

VII  - apoiar organizações e movimentos sociais que tenham 
por missão a promoção dos direitos dos povos indígenas, a exemplo 
da Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas 
do Maranhão (COAPIMA), da Articulação das Mulheres Indígenas do 
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Maranhão (AMIMA), da Associação das Comunidades Indígenas do 
Maranhão e Tocantins (WYTY CATE) e da Organização do Movimento 
da Juventude Indígena.

Seção X
Do Eixo Economia Solidária, Geração de Trabalho e Renda 

e Assistência Social

Art. 23. O Eixo da Economia Solidária, Geração de Trabalho e 
Renda e Assistência Social tem como diretrizes: 

I - potencializar as ações dos Centros de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS) voltadas pra os Povos Indígenas; 

II - capacitar e qualificar os profissionais dos CRAS e CREAS a 
fim tornar mais eficiente a atuação junto aos Povos Indígenas; 

III - proporcionar maior adesão das famílias indígenas aos pro-
gramas de assistência social; 

IV - fomentar ações voltadas à produção e comercialização de 
artesanatos indígenas, mudas nativas e produtos da produção agrícola e 
do extrativismo sustentável; 

V - promover o desenvolvimento de arranjos produtivos locais e 
cadeias produtivas de interesse dos Povos Indígenas; 

VI - promover a capacitação e a qualificação profissionalizante 
para os Povos Indígenas, em especial para a juventude indígena; 

VII - proporcionar ao Movimento Indígena condições para desen-
volver a cooperação e a economia solidária entre os Povos Indígenas; 

VIII - promover assessoria técnica especializada e contínua, pro-
porcionando capacitação e qualificação das associações indígenas em 
elaboração, execução e prestação de contas de projetos; 

IX - promover a capacitação e a qualificação voltada para a co-
mercialização da produção indígena; 

X - apoiar a regularização das associações indígenas.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO DE POLÍ-

TICAS PÚBLICAS PARA POVOS INDÍGENAS NO MARANHÃO 

Art. 24. Fica instituído o Conselho Estadual de Articulação de 
Políticas Públicas para Povos Indígenas no Maranhão (CEAPI), instân-
cia colegiada, de caráter consultivo e deliberativo, vinculado adminis-
trativamente à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participa-
ção Popular - SEDIHPOP. 

Parágrafo único. O CEAPI tem por objetivo propor os princípios 
e subsidiar a elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação 
da Política Estadual de Apoio aos Povos Indígenas, a qual se desenvol-
verá mediante ações integradas dos órgãos e entidades do Poder Execu-
tivo Estadual e demais parceiros, direcionadas à população indígena no 
Maranhão, ouvidas as respectivas comunidades e/grupos autodeclara-
dos, sejam situados em contexto urbano ou rural.

Art. 25. No desenvolvimento da Política Estadual de Apoio aos 
Povos Indígenas, o CEAPI deverá observar as diretrizes contidas nesta 
Lei, no Plano Decenal Estadual de Políticas Públicas ao Povos Indíge-
nas, propostas oriundas de conferências locais e regionais dos povos 
indígenas, bem como outros documentos legais e institucionais que 
contem com a participação desses povos.

Art. 26. Compete ao CEAPI: 
I - sugerir diretrizes, procedimentos e ações relativos à adoção, 

implementação, coordenação e avaliação de políticas e medidas que 
promovam a melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas e as-
segurem seus direitos; 

II - propor medidas visando ao aprimoramento da implantação 
das políticas de saúde e educação indígenas e a promoção de progra-
mas, projetos e ações nas áreas de cultura, habitação, segurança alimen-
tar, meio ambiente, terras, proteção ao patrimônio material e imaterial e 
outras, objetivando criá-los, consolidá-los e transformá-los em políticas 
públicas inovadoras; 

III - propor ações de colaboração com demais entes federativos 
e parceiros na assistência emergencial às comunidades indígenas mais 
vulneráveis; 

IV - sugerir formas de integração das ações dos diversos setores 
e instituições governamentais e não governamentais que atuam nas co-
munidades indígenas; 

V - estudar e diagnosticar problemas, receber e analisar as suges-
tões da sociedade, em especial das comunidades indígenas, bem como 
opinar e manifestar-se sobre as denúncias e demais assuntos relacio-
nados aos povos indígenas que lhe forem submetidos, propondo o seu 
encaminhamento; 

VI - fazer o acompanhamento e participar da avaliação de polí-
ticas, programas, projetos e ações voltados à população indígena, defi-
nindo formas de monitoramento de resultados e sugerindo as alterações 
consideradas necessárias; 

VII - propor a criação de espaços de reflexão e troca de experiên-
cias, inclusive com entidades governamentais, representantes e cole-
giados indígenas de outros estados, que contribuam para o desenvolvi-
mento de ações integradas, bem como propor a definição de diretrizes 
referentes às políticas públicas voltadas à população indígena; 

VIII - sugerir e apoiar projetos de capacitação de técnicos (indí-
genas e não indígenas) governamentais e de representantes das comuni-
dades indígenas envolvidos na proposição e implementação de medidas 
de interesse dos povos indígenas; 

IX - identificar mecanismos de captação de recursos federais e 
internacionais, públicos e privados, a fim de que sejam destinados ao 
Fundo Estadual de Apoio aos Povos Indígenas - FEAPI e utilizados no 
financiamento de políticas, programas, projetos e ações direcionados 
aos povos indígenas; 

X - manter intercâmbio com organizações nacionais e internacio-
nais com atuação nas áreas de interesse dos povos indígenas; 

XI - estimular a autonomia e o fortalecimento das organizações 
sociais e políticas indígenas e fomentar sua participação na definição e 
gestão de políticas, programas, projetos e ações voltados às comunida-
des que representam; 

XII - colaborar com a criação e manutenção de um sistema inte-
grado de informações referentes aos povos indígenas; 

XIII - promover a participação dos municípios na implementação 
de leis, políticas, programas, projetos e ações que possam beneficiar 
as comunidades indígenas, respeitando suas especificidades sociocul-
turais; 

XIV - promover e desenvolver estudos, debates e pesquisas rela-
tivos a questões de interesse das comunidades indígenas;

XV - zelar pela implementação do Plano Decenal Estadual de 
Políticas Públicas para os Povos Indígenas no Maranhão - PPPI; 

XVI - estimular a interação entre os Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário na resolução de questões relacionadas às comunidades 
indígenas; 

XVII - promover a divulgação de suas atividades junto às comu-
nidades indígenas, garantindo-lhes espaço de diálogo com o Conselho; 

XVIII - fomentar a criação de canais de comunicação entre as 
comunidades indígenas do Maranhão; 

XIX - identificar e sugerir parcerias do governo com universida-
des e outras entidades públicas e privadas, tendo por objetivo o equacio-
namento de questões relacionadas às comunidades indígenas; 

XX - elaborar seu Regimento Interno, o qual deve ser aprovado 
em Decreto do Poder Executivo.

Art. 27. O CEAPI será constituído pelos seguintes representan-
tes:

I - 10 (dez) representantes do Poder Público Estadual, sendo: 
a) um representante da Secretaria de Estado dos Direitos Huma-

nos e Participação Popular - SEDIHPOP;
b) um representante da Secretaria de Estado da Educação - SE-

DUC; 
c) um representante da Secretaria de Estado da Saúde - SES; 
d) um representante da Secretaria de Estado de Segurança Públi-
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ca - SSP; 

e) um representante da Secretaria de Estado da Agricultura Fa-
miliar - SAF; 

f) um representante da Secretaria de Estado de Estado da Mulher 
- SEMU; 

g) um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais - SEMA; 

h) um representante da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação - SECTI; 

i) um representante da Universidade Estadual do Maranhão - 
UEMA; 

j) um representante da Universidade Estadual da Região Tocanti-
na do Maranhão - UEMASUL; 

II - representantes das entidades e lideranças indígenas, sendo: 
a) um representante da Coordenação das Organizações e Articu-

lações dos Povos Indígenas do Maranhão - COAPIMA; 
b) um representante da Associação Wyty Cate das Comunidades 

Timbira do Maranhão e Tocantins - WYTY CATE; 
c) um representante da Articulação das Mulheres Indígenas do 

Maranhão - AMIMA; 
d) um representante da Coordenação das Organizações Indígenas 

da Amazônia Brasileira - COIAB; 
e) um representante da Articulação dos Povos Indígenas do Bra-

sil - APIB; 
f) um representante de cada povo e/ou terra indígena; 
g) um representante de jovens indígenas do Estado do Maranhão.

VII - três representantes das Prefeituras dos Municípios com co-
munidades indígenas, abrangendo regiões norte, centro-oeste e sul do 
Estado;

§ 1º Para cada membro titular, deverá ser indicado o respectivo 
suplente.

§ 2º Os membros titulares e suplentes deverão ser indicados, 
à SEDIHPOP, por meio de sua respectiva representação, de forma 
expressa.

§ 3º Os representantes das Prefeituras dos Municípios com 
comunidades indígenas serão indicados pelos Prefeitos das respectivas 
regiões à Federação dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, 
a quem caberá coordenar o processo e comunicar o Poder Executivo 
dos membros escolhidos para representação.

Art. 28. Os membros do CEAPI, e seus suplentes, serão designa-
dos pelo Governador do Estado.

Parágrafo único. Os membros do CEAPI escolherão, entre seus 
pares, o Presidente e o Vice-Presidente.

Art. 29. O mandato dos membros, e o de seus suplentes, inclu-
sive o do Presidente e o do Vice-Presidente do CEAPI, será de 3 (três) 
anos, permitida a recondução. 

Art. 30. Mediante convite e sem direito a voto, poderão parti-
cipar das reuniões do CEAPI, de suas câmaras técnicas ou grupos de 
trabalho:

I - representante da Fundação Nacional do Índio - FUNAI;
II - representante do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/

MA);
III - representante do Ministério Público do Estado do Maranhão;
IV - representante do Ministério Público Federal;
V - representante da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-

ranhão;
VI - representantes de organizações ambientais e/ou indigenistas;
VII - representantes de órgãos e entidades da administração fede-

ral, estadual e municipal e de entidades privadas, cuja participação seja 
considerada importante diante da pauta da reunião; 

VIII - pessoas que, por seus conhecimentos e experiência pro-
fissional, possam contribuir para a discussão das matérias em exame.

Art. 31. Caberá ao Presidente do Conselho Estadual de Articula-
ção de Políticas Públicas para Povos Indígenas no Maranhão: 

I - representar o Conselho perante autoridades, órgãos e entida-
des; 

II - dirigir as atividades do Conselho; 
III - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias 

do Conselho; 
IV - proferir o voto de desempate nas decisões do Conselho, 

quando necessário; 
V - dirigir-se a autoridades, órgãos e entidades para obter ele-

mentos necessários ao cumprimento das finalidades institucionais do 
Conselho; 

VI - exercer outras atribuições definidas no Regimento Interno. 
Parágrafo único. Em suas ausências e impedimentos, o Presiden-

te será substituído pelo Vice-Presidente. 
Art. 32. A participação no CEAPI não será remunerada e seu 

exercício será considerado serviço de relevante interesse público. 
Art. 33. A SEDIHPOP dará o apoio técnico, administrativo e fi-

nanceiro necessário ao funcionamento do CEAPI, funcionando como 
Secretaria-Executiva por meio de suas estruturas competentes.

CAPÍTULO IV
DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS POVOS INDÍGE-

NAS - FEAPI

Art. 34. Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado dos 
Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP, o Fundo Es-
tadual de Apoio aos Povos Indígenas - FEAPI que terá por finalidade 
captar e gerir recursos destinados ao fomento de ações de conservação 
e produção voltadas aos povos indígenas, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

Art. 35. O FEAPI será constituído por: 
I - recursos provenientes de sanções pecuniárias resultantes das 

condenações, multas ou indenizações, determinadas ou aplicadas em 
face de danos morais ou patrimoniais infligidos a direitos ou interesses 
dos povos indígenas e seus territórios; 

II - percentuais de compensações, indenizações e multas, estabe-
lecidas em termos de ajustamento de conduta celebrados pelo Ministé-
rio Público, ou resultantes de condenações em ações civis públicas, que 
tenham por objeto compensar, reparar, conservar ou prevenir danos aos 
bens, valores e interesses dos povos indígenas e seus territórios; 

III - rendimentos auferidos da aplicação de seus recursos; 
IV - dotações orçamentárias próprias do Estado; 
V - receitas de convênios, consórcios, contratos ou outros ajustes 

celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, na-
cionais ou estrangeiras; 

VI - contribuições, doações, legados ou outros atos de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estran-
geiras; 

VII - transferências específicas de outros fundos correlatos, na-
cionais ou estrangeiros; 

VIII - recursos decorrentes do pagamento de serviços ambien-
tais prestados em terras indígenas, bem como incentivos decorrentes de 
REDD+ (Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenien-
tes do Desmatamento e da Degradação Florestal, da Conservação dos 
Estoques de Carbono Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas e 
do Aumento de Estoques de Carbono Florestal) nessas áreas.

IX - outros recursos que lhe forem destinados. 

Art. 36. Os recursos arrecadados pelo Fundo Estadual de Apoio 
aos Povos Indígenas - FEAPI serão destinados ao financiamento de: 

I - atividades voltadas para a conservação e produção que estejam 
relacionadas com a segurança alimentar e a geração de renda das famí-
lias indígenas no Estado do Maranhão; 

II - ações voltadas à implementação do Plano Decenal Estadual 
de Políticas Públicas para os Povos Indígenas no Maranhão - PPPI; 

III - ações de gestão ambiental e territorial de terras indígenas, 
a saber: 

a) proteção territorial e dos recursos naturais; 
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b) prevenção e recuperação de danos ambientais; 
c) uso sustentável de recursos naturais e iniciativas produtivas 

indígenas; 
d) propriedade intelectual e patrimônio genético; 
e) educação ambiental. 
Art. 37. Os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Povos 

Indígenas - FEAPI serão depositados e movimentados em instituição 
financeira oficial. 

Art. 38. Fica criado o Conselho Gestor do Fundo Estadual de 
Apoio aos Povos Indígenas, órgão consultivo e deliberativo, vinculado 
à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - 
SEDIHPOP, com a seguinte composição: 

I - Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Po-
pular - SEDIHPOP, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais - SEMA; 

III - um representante da Secretaria de Estado da Agricultura Fa-
miliar - SAF; 

IV - três representantes indígenas indicados e aprovados no Con-
selho Estadual de Articulação de Políticas Públicas para Povos Indí-
genas no Maranhão (CEAPI), considerando a representação das terras 
indígenas do norte, centro e sul do Estado.

§ 1º Os membros do Conselho Gestor terão mandato de 02 (dois) 
anos podendo ser reconduzidos por igual período. 

§ 2º Os membros a que se referem os incisos I a III deste artigo 
são membros natos. 

§ 3º Em caso de impedimento do Presidente do Conselho Gestor, 
a presidência será exercida pelo representante da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA. 

§ 4º Em caso de empate nas deliberações do Conselho, o 
Presidente exercerá o voto de qualidade.

Art. 39. Os membros do Conselho Gestor e seus respectivos su-
plentes serão indicados pelos titulares dos órgãos a que estejam vin-
culados e pelo CEAPI, e nomeados por ato do Governador do Estado. 

Art. 40. O Conselho Gestor reunir-se-á, quadrimestralmente, em 
sessões ordinárias e, extraordinariamente, quando convocado pelo Se-
cretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. 

Parágrafo único. As decisões serão tomadas pela maioria absolu-
ta dos seus membros. 

Art. 41. Compete ao Conselho Gestor: 

I - orientar a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Apoio 
aos Povos Indígenas - FEAPI, observando, prioritariamente, o disposto 
no art. 36, inciso I, desta Lei; 

II - apresentar e aprovar o plano de trabalho anual do Fundo, bem 
como acompanhar a sua execução; 

III - apresentar e aprovar a prestação de contas do Fundo. 
Parágrafo único. O Conselho Gestor fará publicar semestralmen-

te o demonstrativo das captações de recursos e suas aplicações. 
Art. 42. O Conselho Gestor contará com uma Secretaria Exe-

cutiva que terá por finalidade acompanhar as atividades do Conselho 
e estudar as matérias que lhe forem submetidas, emitindo sobre estas 
parecer conclusivo. 

Art. 43. O Conselho Gestor poderá solicitar, por meio da Presi-
dência, servidores da Administração Pública Estadual para auxiliar no 
cumprimento de suas atribuições e convidar, a título de colaboração, 
membros de universidades, órgãos públicos, sociedade civil e demais 
entidades com atuação socioambiental e indigenista. 

Art. 44. É vedada a remuneração, a qualquer título, dos seus 
dirigentes e convidados, sendo a atividade considerada como serviço 
público relevante. 

Art. 45. O Poder Executivo poderá autorizar a abertura de crédito 
especial para atender as despesas de implantação e funcionamento do 
Fundo Estadual para os Povos Indígenas - FEAPI. 

Art. 46. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por 
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SE-
PLAN, as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, 

transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades 
do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo 
a mesma classificação funcional programática, expressa por categorias 
de programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei 
Orçamentária Anual.

CAPÍTULO V
DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA DO 

MARANHÃO

Art. 47. O Conselho de Educação Escolar Indígena do Maranhão 
(CEEI/MA) é órgão colegiado consultivo e deliberativo, que funciona 
como instância de representação da Educação Escolar Indígena. 

Parágrafo único. O CEEI integra a estrutura organizacional da 
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, que deverá proporcionar 
os necessários recursos materiais, humanos e financeiros para o seu fun-
cionamento.

Art. 48. O CEEI tem como objetivo orientar e apoiar, em âmbito 
estadual, uma educação escolar indígena contextualizada, que resguar-
de a memória histórica das práticas e tradições dos povos indígenas, de 
modo a favorecer a preservação de suas identidades étnicas, linguísticas 
e culturais.

Art. 49. O CEEI será composto por representantes do Poder Pú-
blico, Organizações Não Governamentais e representantes de povos 
indígenas, na forma a seguir: 

I - 20 (vinte) representantes do Poder Público, sendo:
a) um representante da Secretaria de Estado da Educação - SE-

DUC;
b) um representante da Secretaria de Estado dos Direitos Huma-

nos e Participação Popular - SEDIHPOP;
c) um representante da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU;
d) um representante da Secretaria de Estado do Trabalho e da 

Economia Solidária - SETRES;
e) um representante da Secretaria de Estado da Cultura - SEC-

MA;
f) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimen-

to Social -SEDES;
g) um representante da Secretaria de Estado Extraordinária da 

Juventude - SEEJUV;
h) um representante da Fundação Nacional do Índio - FUNAI;
i) um representante da Universidade Federal do Maranhão - 

UFMA;
j) um representante da Universidade Estadual do Maranhão - 

UEMA;
k) um representante da Universidade Estadual da Região Tocan-

tina do Maranhão - UEMASUL;
l) um representante do Instituto Federal do Maranhão - IFMA;
m) um representante do Instituto Estadual do Maranhão - IEMA;

n) um representante do Conselho Estadual de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS 
- FUNDEB);

o) dois representantes do Conselho Estadual de Educação - 
CEE/MA;

p) um representante do Conselho de Alimentação Escolar - 
CAE;

q) um representante do Comitê Gestor de Erradicação do Sub 
Registro e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, vinculado à 
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular;

r) um representante do Conselho Estadual de Articulação de Po-
líticas Públicas para Povos Indígenas no Maranhão (CEAPI);

II - 20 (vinte) representantes dos Povos Indígenas, distribuídos 
conforme abaixo:

a) um representante PõoCatiji (Krikati) - TI Krikati;
b) um representante Krepynkatejê (Timbira) - TI Geralda Toco 
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Preto;

c) um representante Memõrtumre (Canela Ramkokamekra) - TI 
Canela;

d) um representante Apãniekra (Canela) - TI Porquinhos;
e) um representante PycopCati Ji (Gavião Pukobjê) - TI Gover-

nador;
f) um representante Krenjê - TI Krejê;
g) 12 (doze) representantes Tenetehar (Guajajara), sendo:

1. três representantes da TI Cana Brava;
2. um representante da TI Araribóia;
3. um representante da TI Caru;
4. dois representantes da TI Bacurizinho;
5. um representante da TI Lagoa Comprida;
6. um representante da TI Morro Branco;
7. um representante da TI Rodeador;
8. um representante da TI Urucu-Juruá;
9. um representante da TI Pindaré.

h) um representante Ka’apor (Urubu) - TI Alto Turiaçu;
i) um representante Awá Guajá - TI Awá.
§ 1º Todos os órgãos, instituições e povos representados deverão 

indicar, além do titular, membro suplente para substituição nas ausên-
cias e impedimentos do membro titular nas reuniões do CEEI.

§ 2º Os integrantes do Conselho de Educação Escolar Indígena 
do Maranhão serão indicados pelos titulares dos órgãos e entidades re-
presentados.

§ 3º Os representantes do Conselho de Alimentação Escolar, do 
Conselho Estadual de Educação, do Conselho Estadual de Acompanha-
mento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(CACS - FUNDEB) e do Conselho Estadual de Articulação de Políticas 
Públicas para Povos Indígenas no Maranhão (CEAPI) devem ser eleitos 
em plenária de seus respectivos Conselhos, por maioria absoluta.

§ 4º Os membros indicados como representantes das organizações 
não-governamentais e dos povos indígenas deverão estar ativamente li-
gados às questões indígenas, principalmente na área da educação es-
colar indígena, além de estar comprometidos com o desenvolvimento 
dessa modalidade de educação.

§ 5º Os membros indicados como representantes dos povos in-
dígenas deverão ser professores indígenas atuantes, indicados pela 
comunidade indígena do povo que representam, comprometidos com 
o desenvolvimento da Educação Escolar Indígena e voltados para os 
interesses e necessidades das comunidades indígenas.

Art. 50. Poderão participar das reuniões, pessoas convidadas 
pelo CEEI/MA, representantes de outros segmentos da sociedade que 
possam contribuir com discussões sobre assuntos pertinentes à Educa-
ção Escolar Indígena, Ministério Público e Defensoria Pública, assim 
como representantes de Organizações Não Governamentais, a exemplo 
do Conselho Indigenista Missionário - CIMI, do Centro de Trabalho In-
digenista - CTI, do Conselho para Organização e Articulação dos Povos 
Indígenas do Maranhão - COAPIMA e da Associação Wyty Catë das 
Comunidades Timbira do Maranhão e Tocantins.

Art. 51. Os membros do CEEI, titular e suplente, serão nomeados 
por ato do Chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 (dois) anos, 
sendo permitida uma recondução.

Art. 52. São atribuições do Conselho de Educação Escolar Indí-
gena do Maranhão:

I - deliberar sobre a política estadual para a educação escolar in-
dígena;

II - fortalecer e assessorar as equipes escolares na implementação 
das políticas públicas educacionais;

III - assessorar, fortalecer, acompanhar, avaliar e propor os pro-
gramas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação 
escolar indígena;

IV - incentivar e apoiar o intercâmbio entre as populações indíge-
nas e não indígenas, visando ao mútuo conhecimento;

V - acompanhar e monitorar a execução físico-financeira dos 
programas e projetos educacionais direcionados para as escolas indí-
genas, bem como estimular a captação de recursos para tais programas 
e projetos;

VI - acompanhar e avaliar os projetos, ações e/ou experiências 
desenvolvidos no âmbito da Educação Escolar Indígena.

Art. 53. As reuniões ordinárias do CEEI ocorrerão 2 (duas) vezes 
por ano.

Parágrafo único. A participação no CEEI não será remunerada, 
sendo considerado público serviço relevante.

Art. 54. O CEEI terá a seguinte estrutura:
I - instância de deliberação superior: Plenário;
II - instância de direção superior: Presidência e Vice-presidência;
III - órgão de apoio administrativo: Coordenadoria Administra-

tiva.
§ 1º O CEEI pode solicitar às autoridades competentes a desig-

nação de servidores públicos para o exercício de atividades específicas, 
compreendidas no âmbito de sua competência.

§2º Os servidores públicos estaduais podem ser colocados à dis-
posição do CEEI, sem perda de seus vencimentos.

Art. 55. A organização e as normas relativas ao funcionamento 
do Conselho de Educação Escolar Indígena do Maranhão, bem como 
relativas às atribuições de seus dirigentes serão estabelecidas em Regi-
mento Interno, que deve ser aprovado pelo Plenário do Conselho.

Art. 56. As despesas necessárias ao cumprimento das funções do 
CEEI correrão à conta de dotação orçamentária própria da Secretaria de 
Estado da Educação - SEDUC.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 57. Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direi-
tos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP, a Secretaria-Adjunta 
dos Direitos dos Povos Indígenas, que será responsável pela coordena-
ção das políticas públicas destinadas à promoção dos direitos, do res-
peito e da valorização das crenças, usos, costumes, línguas, tradições e 
especificidades de cada povo indígena, sem prejuízo de outras atribui-
ções previstas em Decreto do Poder Executivo. 

Parágrafo único. Para garantir o efetivo funcionamento da Se-
cretaria-Adjunta a que se refere o caput, o Poder Executivo promoverá 
as alterações necessárias na estrutura Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP, nelas incluída a destina-
ção de cargos públicos.

Art. 58. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as adaptações 
que se fizerem necessárias no Plano Decenal Estadual de Políticas Pú-
blicas Voltadas para os Povos Indígenas no Maranhão vigente na data 
de publicação desta Lei, com vistas a ajustá-lo ao nela disposto.

Art. 59.  Também integram o Estatuto Estadual dos Povos Indí-
genas as disposições constantes da Lei nº 11.399, de 28 de dezembro de 
2020, que institui o Estatuto Estadual da Igualdade Racial, aplicáveis 
aos indígenas.

Art. 60.  Com a entrada em vigor desta lei, fica extinta a Comis-
são Estadual de Articulação de Políticas Públicas para os Povos Indí-
genas do Estado do Maranhão (COEPI/MA), instituída pelo Decreto nº 
33.928, de 22 de março de 2018.

Art. 61.  O inciso VI do art. 5º da Lei nº 11.399, de 28 de dezem-
bro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...)
(...)
VI - Conselho Estadual de Articulação de Políticas Públicas 

para Povos Indígenas no Maranhão.” (NR)

Art. 62. 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 Lei.
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Art. 63. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 64. Ficam revogadas a Lei nº 8.423, de 20 de junho de 2006, 

a Lei nº 9.295, de 17 de novembro de 2010, a Lei nº 10.679, de 13 de 
setembro de 2017, e a Lei nº 11.317, de 10 de agosto de 2020.

Art. 65.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 091/2021
São Luís, 23 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integral, por vício de 
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 008/2020, que dispõe sobre 
a proibição de venda de materiais escolares, métodos de ensino e simi-
lares pelas instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental, 
médio, superior e de pós-graduação, exclusivamente em um único esta-
belecimento, no âmbito do Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Integral ao Projeto de Lei nº 008/2020, que dispõe sobre a 
proibição de venda de materiais escolares, métodos de ensino e simila-
res pelas instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental, 
médio, superior e de pós-graduação, exclusivamente em um único esta-
belecimento, no âmbito do Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
008/2020.

RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa pretende coibir que as instituições de en-

sino da rede privada localizadas no Estado do Maranhão (escoas de 
ensino infantil, médio, superior, bem como cursos de pós-graduação) 
disponibilizem, em um único estabelecimento, a venda de material es-
colar, método de ensino e similares.

De acordo com a proposta legislativa, a conduta configura venda 
casada, prática abusiva prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defe-
sa do Consumidor, e impõe à instituição de ensino o pagamento de mul-
ta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por reclamação individual.

Não obstante a relevância da matéria, há de ser negada sanção à 
proposta legislativa pelas razões a seguir delineadas.

Nos termos do art. 209 da Constituição Federal, o ensino é livre 
à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas gerais da educação 
nacional, bem como submetidas à autorização e avaliação de qualidade 
pelo Poder Público.

Conforme art. 12, inciso I, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, os 
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 
seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar 
sua proposta pedagógica.

Desse modo, as instituições de ensino da iniciativa têm, em regra, 
liberdade para estabelecer e dar cumprimento às suas respectivas pro-
postas pedagógicas, desde que o façam em consonância com as regras 
impostas pelos entes federados a que pertençam os sistema de ensino 
de que façam parte. Tais sistemas de ensino estão dividido nos moldes 

dos arts. 16 a 18, abaixo transcritos, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional.

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: 
I - as instituições de ensino mantidas pela União;
II - as instituições de educação superior mantidas pela inicia-

tiva privada;        
III - os órgãos federais de educação.
Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Fede-

ral compreendem:
I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Po-

der Público estadual e pelo Distrito Federal;
II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder 

Público municipal;
III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e 

mantidas pela iniciativa privada;
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, res-

pectivamente.
Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação 

infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema 
de ensino.

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem:
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação 

infantil mantidas pelo Poder Público municipal;
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas 

pela iniciativa privada;
III - os órgãos municipais de educação.
[grifo nosso]
Verifica-se, portanto, a existência de uma divisão entre os fede-

rados no que tange ao estabelecimento de regras que devem ser obser-
vadas pela iniciativa privada quando da prestação de um determinado 
nível/tipo de ensino. 

Relativamente ao sistema de ensino do Estado do Maranhão, este 
é composto pelas instituições de ensino mantidas pelo Poder Público 
estadual, por eventuais instituições de educação superior mantidas pelo 
Poderes Públicos municipais, pelas instituições de ensino fundamen-
tal e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e pelos órgãos 
de educação estaduais.

Desse modo, há de se reconhecer que, embora a educação esteja 
inserida dentre as matérias de competência legislativa concorrente, a 
produção legislativa dos entes federados deve observar a regra da pre-
dominância de interesses, segundo a qual compete à União estabelecer 
normas gerais e aos Estados a respectiva suplementação. (art. 24, IX e 
§§ 1º e 2º, da Constituição Federal).

Portanto, havendo a intenção de disciplinar as instituições de en-
sino, a produção legislativa estadual deve considerar também os limites 
previstos no art. 17 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Por outro lado, o disciplinamento, nos moldes do art. 24, inci-
so V, da Constituição Federal, da relação consumerista decorrente 
da prestação de serviços educacionais não pode desconsiderar a au-
tonomia de cada estabelecimento de ensino para elaborar e execu-
tar sua proposta pedagógica.

É na proposta pedagógica que estão inseridas a metodologia de 
ensino, a estrutura curricular, as estratégias e as atividades educativas 
que a instituição se propõe a desenvolver. É ela que define a linha orien-
tadora de todas as ações da escola, desde sua estrutura curricular até 
suas práticas de gestão, e, em geral, está baseada em uma linha educa-
cional proposta e descrita em determinada teoria pedagógica.

Assim, para cumprimento de sua proposta pedagógica e alcance 
dos objetivos educacionais que almeja, a instituição de ensino tem a li-
berdade de: 1)  utilizar livros e materiais tradicionais, que podem ser ad-
quiridos junto a diferentes fornecedores/estabelecimentos comerciais; 
2) adotar materiais produzidos por outras instituições ou plataformas; 
e/ou 3) desenvolver seus próprios materiais/plataformas. 

Dentro dessas possibilidades, a depender da estratégia constante 
da proposta pedagógica da instituição, o respectivo material ou método 
de ensino a ser utilizado pode estar ou não disponível para aquisição 
em plúrimos fornecedores/estabelecimentos comerciais.
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O Projeto de Lei nº 08/2020, ao impor a necessidade de dis-

ponibilização de venda de materiais e métodos de ensino em mais 
de um estabelecimento, olvida que a proposta pedagógica de cada 
instituição de ensino pode estabelecer método e materiais que só 
podem ser adquiridos junto a um único ou a um número restrito 
de fornecedores.

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no ordena-
mento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do devido 
processo legal (art. 5º, inciso LIV, Constituição Federal), e, em conjunto 
com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade, consubs-
tancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das 
ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa medida, di-
reito justo e valores afins.

Nesse contexto, o estabelecimento de vedação aplicável indistin-
tamente a todos os estabelecimentos de ensino, independe da análise 
da proposta pedagógica de cada instituição, pode configurar exigên-
cia excessiva, na medida em que impõe medida extremamente onerosa 
para atendimento dos fins almejados. Há verdadeiro sacrifício da au-
tonomia dos estabelecimentos de ensino para a estipulação de suas 
respectivas propostas pedagógicas.

Faz-se oportuno destacar que os consumidores, previamente à 
celebração do contrato de prestação de serviços educacionais, devem 
analisar se estão de acordo com os métodos, materiais, plataformas e 
sistemas de ensino adotados pelas instituições que pretendem contratar. 
A contratação presume o consentimento com o método de ensino utili-
zado por determinada instituição.

Por essa razão, ante a inobservância do princípio da proporciona-
lidade, oponho veto ao art. 1º da proposta legislativa em comento. O 
veto ao referido dispositivo acaba por inviabilizar a sanção de todos 
os demais dispositivos do Projeto de Lei nº 008/2020, não havendo 
outra alternativa a não ser o veto integral.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto cons-
titucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de 
adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa.

Sendo estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me 
fizeram opor veto integral ao Projeto de Lei nº 008/2020.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 23 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 395 /2021

Institui a Semana dos Direitos Hu-
manos nas escolas do estado do Mara-
nhão.

Art. 1º Fica criada a Semana dos Direitos Humanos, a se realizar 
anualmente nas escolas do Estado na semana do dia 5 de outubro.

§ 1º A Semana dos Direitos Humanos compreende atividades 
culturais, escolhidas a critério de cada escola, voltadas à participação 
da comunidade escolar e da comunidade externa, com o objetivo de 
conscientizá-las acerca da importância dos direitos humanos.

§ 2º As cores verde e amarelo são as cores símbolo da Semana 
dos Direitos Humanos.

§ 3º Segundo a conveniência de cada escola, os alunos 
participantes das atividades culturais referidas no § 1º poderão ser 
agraciados com gratificações acadêmicas ou materiais.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de agosto 

de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado Estadual

 JUSTIFICATIVA
Os Direitos Humanos são direitos universais, entendidos como 

meios que buscam assegurar as necessidades básicas do ser humano, se 
constituindo também como garantias de proteção aos indivíduos e gru-
pos contra ações ou omissões que atentem contra a dignidade humana.

Assim, é de suma importância que as pessoas de todas as idades 
e classes sociais aprendam sobre direitos humanos para que possam 
lutar por estes. Ao conhecer o direito, o indivíduo se empodera, torna-se 
cidadão, ciente de direitos e obrigações.

Neste sentido, a escola é um ambiente propício a tal ensino por 
ser um espaço multicultural, devendo esta diversidade cultural ser tra-
balhada em todas suas expressões afim de demonstrar aos alunos que 
não existem padrões e que todos possuem os mesmos direitos, indepen-
dente de raça, cultura, religião, gênero ou orientação sexual.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de agosto 
de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 396 /2021

Declara de utilidade pública a As-
sociação Beneficente Ebenezer de Coelho 
Neto/MA.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação Beneficente 
Ebenezer, com sede no município de Coelho Neto, Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A Associação Beneficente Ebenezer de Coelho Neto/MA é uma 

entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 06 de 
abril de 2019, com sede na Rua Juscelino Kubitschek, nº 500, anexo 
edifício José Alves da Costa, sala 04, Centro, CEP: 65620-000, municí-
pio de Coelho Neto/MA, com duração indeterminada de caráter social, 
cultural, educativo e desportivo.

A entidade possui como algumas de suas finalidades a promoção 
da assistência social; apoio à crianças adolescentes, jovens e adultos 
que vivem em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza; 
favorecimento da formação humana e espiritual; promoção e acompa-
nhamento da aprendizagem escolar; ações de conscientização de pre-
servação do meio ambiente; promoção e defesa dos direitos da mulhe-
res; formação e capacitação de jovens e adultos para a geração de renda; 
criação de espaço de participação e interação entre as famílias.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Entidade 
vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário desta 
Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos meus 
ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de 
medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 397 /2021

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação Pestalozzi, com sede no Município 
de Igarapé Grande, no Estado do Mara-
nhão.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação Pestalozzi, 
com sede no Município de Igarapé Grande, no Estado do Maranhão.
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A Associação Pestalozzi de Igarapé Grande/MA é uma entidade 

civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 30 de janeiro 
de 2008, com sede no município de Igarapé Grande/MA, com duração 
indeterminada para defesa dos direitos da criança, adolescente, jovem e 
adulto, em todas as políticas públicas.

A entidade possui como alguns de seus objetivos divulgar os seus 
trabalhos por meio de boletins técnicos ou informativos; manter amplo 
intercâmbio com associações similares, nacionais e internacionais; cre-
denciar representantes no município; construir, organizar e aparelhar 
as unidades destinadas às atividades relacionadas com a sua finalida-
de na sua atual sede, além de outras similares no município; organizar 
reuniões, cursos, congressos, concursos, estágios, instituir prêmios e 
manter centro de estudos, bibliotecas, editar revistas, boletins, livros, 
em havendo disponibilidade financeira, bem como despertar no público 
em geral, no sentido de mobilizar recursos humanos, materiais e finan-
ceiros, com vistas à manutenção e ampliação dos serviços assistenciais 
prestados às pessoas com deficiência.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Entidade 
vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário desta 
Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos meus 
ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de 
medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 398 /2021

Declara de utilidade pública à Casa 
de Recuperação Bom Samaritano: Os 
Emanueis de Cristo, com sede no muni-
cípio de Trizidela do Vale, no Estado do 
Maranhão.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública à Casa de Recuperação 
Bom Samaritano: Os Emanueis de Cristo, com sede no município de 
Trizidela do Vale, no Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A Casa de Recuperação Bom Samaritano: Os Emanueis de Cristo 

é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada 
em 20 de maio de 2017, com sede na Rua São Joaquim, nº 392, Centro, 
Trizidela do Vale, com duração por tempo indeterminado.

A entidade possui como algumas de suas finalidades a recupera-
ção de pessoas adultas dependentes de substâncias tóxicas de qualquer 
natureza; ajudar a prevenir e a remediar os problemas da família, pro-
movendo a boa convivência dos seus membros, o diálogo conjugal e 
familiar e a formação integral dos filhos; promover a prevenção ao uso 
de álcool e outras drogas e oferecer condições de recuperação as depen-
dentes – adultos, jovens e adolescentes –, por meio de palestras, cursos, 
reuniões pedagógicas, reuniões terapêuticas e acolhimento em comuni-
dade terapêutica, usando como terapia básica o autoconhecimento, a au-
toestima, a conscientização, a ajuda mútua, a espiritualidade, o estudo, 
o trabalho, a disciplina e as atividades de esporte e lazer.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Entidade 
vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário desta 

Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos meus 
ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de 
medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 399 /2021
Declara de utilidade pública a Co-

munidade Terapêutica Caverna de Adu-
lão, com sede no povoado Bom Jesus, no 
município de Lago da Pedra, no Estado do 
Maranhão.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Comunidade Terapêutica 
Caverna de Adulão, com sede no povoado Bom Jesus, no município de 
Lago da Pedra, no Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A Comunidade Terapêutica Caverna de Adulão é uma entidade 

civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 04 de janeiro 
de 2015, com sede no povoado Bom Jesus, no município de Lago da 
Pedra/MA, com duração indeterminada, autonomia administrativa e fi-
nanceira, com a finalidade de recuperar pessoas adultas dependentes de 
substâncias psicoativas de qualquer natureza.

A entidade possui como alguns de seus objetivos prestar serviços 
de acompanhamento psicossocial e atenção a pessoas que fazem uso, 
abuso e são dependentes do consumo de álcool, tabaco e outras dro-
gas psicoativas; ofertar um ambiente protegido, técnico e eticamente 
orientado, que forneça suporte ao acompanhamento psicossocial e ao 
tratamento aos usuários abusivos e/ou dependentes de álcool, tabaco e 
outras drogas psicoativas; estimular o desenvolvimento e pleno exercí-
cio da cidadania e do resgate social dos segmentos excluídos da socie-
dade brasileira, através de ações afirmativas e do diálogo com o poder 
público; difundir atividades educativas, culturais e científicas realizan-
do pesquisas, conferência, seminários, cursos, treinamentos, editando 
publicações, vídeos, processando dados, prestando assessoria técnica 
nos campos educacional e sociocultural; executar atividades de caráter 
jurídico, médico, odontológico e psicoterapêutico, através de profissio-
nais devidamente habilitados.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Entidade 
vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário desta 
Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos meus 
ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de 
medida de relevante interesse social.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 400 /2021

"Institui a inclusão no Calendário 
de Eventos do Estado do Maranhão da 
Feira MA PRETA e dá outras providên-
cias."

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO,

Art. 1º Fica instituída no Calendário de Eventos do Estado do 
Maranhão a FEIRA MA PRETA, a realizar-se, anualmente, em no-
vembro ( mês da Consciência Negra), com o objetivo de gerar opor-
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tunidades, solucionar problemas, agregar valores e contribuir para a 
sociedade de maneira inovadora, definindo a responsabilidade do Poder 
Público no apoio ao desenvolvimento de atividades voltadas ao afroem-
preendedorismo.

Art. 2º Considera-se atividade afroempreendedora para efeitos 
desta lei, a pessoa negra, autodeclarada ou conforme exigências de en-
tidades específicas, que tenham realizado curso de formação ou de ca-
pacitação, ou ainda que já possua estabelecimento comercial, industrial 
ou desenvolva serviços voltados diretamente a atender o segmento de 
pessoas negras e ou pardas.

Parágrafo único: são ainda considerados afroempreendedores 
quaisquer pessoas, independentes de cor, raça e etnia, que exerçam ou 
pretendam desenvolver atividades voltadas ao afroempreendedorismo. 

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 18 de agosto de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL – PC do B

JUSTIFICATIVA
O afroempreendedorismo é um importante movimento empreen-

dedor realizado por negros e negras e/ou para negros e negras. Indica-
-se ainda que esse modo de empreendedorismo não deve se restringir 
obrigatoriamente a grupos de consumidores negros, podendo alcançar 
outros grupos étnicos, sem que isso prejudique suas estruturas.

Diga-se ainda, que o afroempreendedorismo não precisar ser ape-
nas em cima de temáticas raciais, mas pode e deve ser aplicado a qual-
quer esfera ou campo que desejar. Segundo um estudo desenvolvido 
pelo movimento Black Money, que é uma plataforma que conecta em-
preendedores e consumidores negros no Brasil, o afroempreendedoris-
mo em nosso país - em sua maioria - é feminino, solitário e fortemente 
ligado ao comércio, à comunicação e a indústria de cuidados pessoais. 

Sabemos que os afrodescendentes compõem a maioria da po-
pulação brasileira e que 40% dos adultos negros de alguma forma 
são empreendedores, segundo dados da pesquisa já antes citada. Por-
tanto é de grande importância que o Governo do Estado possa trazer 
mecanismos de estímulo ao afroempreendedorismo.

Cabe ressaltar que esse tipo de ação beneficia a toda a socieda-
de, que poderá usufruir dos benefícios proporcionados pela inclusão da 
FEIRA MA PRETA, dentre esses benefícios é importante comentar 
que essa ação se configura também como uma forma de conscientização 
e integração das pessoas sobre a cultura, investimentos e demais traba-
lhos da população afroempreendedora.

O estudo da Black Money, realizado entre 12 a 21 de maio deste 
ano nos mostrou que o afroempreendedorismo negro movimenta cerca 
de R$ 1,73 trilhão por ano no país e que há uma diferença de renda de 
40% entre negros e brancos.

Podemos verificar então, que a adoção de medidas como a FEI-
RA MA PRETA, são uma importante ferramenta de incentivar o de-
senvolvimento da economia e de oferecer informações e maiores opor-
tunidades a toda a nossa população maranhense. A forte influência da 
cultura afrodescendente possibilita, em termos mercadológicos, que se 
faça algo diferenciado e inovador. O estado do Maranhão é um dos 
maiores representantes da descendência africana no país e, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 76,2% dos seus 
habitantes são negros. É a grande maioria da parcela de maranhenses 
que ainda precisa conquistar o desenvolvimento humano, a representa-
ção política, a inclusão e o acesso às políticas públicas.

Por esses e outros motivos a instituição dessa lei se faz de grande 
valia no âmbito do Estado do Maranhão, que é um Estado com forte 
parcela de afroempreendedores que necessitam de meios para expandir 
e evidenciar o seu trabalho. Conforme apresentação acima, conto com a 
colaboração dos nobres pares, para aprovação dessa lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 18 de agosto de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE LEI N° 401 / 2021

Autoriza o Estado do Maranhão a 
doar bicicletas apreendidas em práticas 
de ilícito penal para pessoas de baixo po-
der aquisitivo ou em estado de vulnerabi-
lidade social, nos termos que estabelece.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Art. 1º Fica o Estado do Maranhão autorizado a promover a doa-
ção de bicicletas apreendidas em práticas de ilícito penal para pessoas 
de baixo poder aquisitivo ou em estado de vulnerabilidade social, quan-
do:

I – a propriedade da bicicleta não puder ser determinada; ou
II – o proprietário, transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, após a 

sua comunicação formal, não manifestar interesse.
§ 1º Sem prejuízo do prazo estabelecido no inciso II deste artigo, 

a bicicleta somente poderá ser doada se permanecer apreendida por mais 
de 90 (sessenta) dias sem ser reclamada pelo respectivo proprietário.

§ 2º A comunicação de que trata inciso II do caput deste artigo 
deverá conter a informação de que a bicicleta apreendida poderá ser 
objeto de doação, caso o proprietário não se manifeste formalmente no 
prazo estabelecido.

§ 3º A comprovação da propriedade da bicicleta, para os fins do 
disposto neste artigo, se dará através de nota fiscal apresentada pelo 
proprietário.

Art. 2° Poderão candidatar-se à condição de donatário para os 
fins do disposto no art. 1º desta Lei, aqueles que se enquadrem em uma 
das seguintes situações:

I – estar desempregado, tendo renda familiar mensal igual ou in-
ferior a 1 (um) salário mínimo;

II – ser beneficiário do Programa Bolsa Família, criado pela Lei 
Federal n° 10.836, de 9 de janeiro de 2004; ou

III – ser beneficiário de programas sociais para pessoas de baixa 
renda no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. O candidato à obtenção do benefício previsto 
nesta Lei deverá preencher os seguintes requisitos:

I – ter domicílio no Estado do Maranhão;
II – não ser proprietário de veículo automotor com registro no 

Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN/MA;
III – não ter sido condenado pela prática de crime de furto ou 

roubo, com sentença penal condenatória transitada em julgado; e
IV – não ter sido contemplado anteriormente pelo benefício desta 

Lei.
Art. 3º O processo de doação de que trata esta Lei obedecerá a 

ordem de inscrição dos candidatos, devendo contemplar equitativamen-
te pessoas de baixa renda de todas as regiões do Estado do Maranhão.

 Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

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

JUSTIFICATIVA
A bicicleta sempre foi muito utilizada como meio de transpor-

te para deslocamentos em todas as regiões do Estado do Maranhão. 
No entanto, com a pandemia de COVID 19, a sua utilização teve um 
crescimento acentuado, sobretudo para a prática de atividade física já 
que garante maior distanciamento e traz benefícios para a saúde física 
e mental.

Com a frequência de pessoas utilizando bicicletas, cresceu tam-
bém o número de furtos e roubos desses objetos. Dados do cadastro na-
cional de bicicletas roubadas mostram que, por ano, são mais de 2.000 
(duas mil) roubadas ou furtadas no país. Em São Luís e outras cidades 
da região metropolitana há relatos de aumento excessivo de práticas 
criminosas contra ciclistas. 

Em muitos casos, os criminosos passam a utilizar as bicicletas 
roubadas para prática de assaltos e outros crimes, ou então para des-
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monte de peças e venda no mercado informal. Trata-se de um crime de 
difícil apuração, visto que nem todas as bicicletas contam com equipa-
mentos de rastreamento.

Assim, após a apreensão pela Polícia Civil ou Polícia Militar do 
Estado do Maranhão várias delas são amontoadas nos pátios das delega-
cias sem destinação específica, já que é difícil encontrar os proprietários 
originais porque não há instrumentos que facilitem a sua identificação.

Desse modo, esse projeto tem por fim dar uma destinação efetiva 
a essas bicicletas já que elas serão doadas para pessoas de baixa renda 
ou em estado de vulnerabilidade social, em casos de impossibilidade 
de identificação do proprietário original ou da ausência de interesse do 
proprietário em reavê-las, após regular notificação. 

A intenção é propiciar a essas pessoas que vivem em situação de 
extrema pobreza, a utilização de bicicletas, inclusive para fins laborais, 
como forma de garantir uma alternativa para sua subsistência.

Ressalta-se que este projeto não viola os limites estabelecidos 
na CF/88, art. 25, §1º, relativamente a competência dos Estados, nem 
tampouco o art. 43 da Constituição do Estado do MA que trata da inicia-
tiva privativa do Governador. Igualmente não implicará em aumento de 
despesas ao erário público. Sendo, em verdade, medida eficiente e que 
está dentro dos parâmetros de legalidade.

Por todo exposto, pedimos aos nobres colegas o apoio para a 
aprovação desse projeto de lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de agosto de 2021 - 
Pará Figueiredo - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 402 /2021

Dispõe sobre a obrigação da pres-
tação de socorro aos animais atropelados 
no Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Art. 3º Fica obrigado o condutor que, culposa ou dolosa-
mente, provocar o atropelamento de animal de companhia a arcar com 
todos os custos relativos ao tratamento veterinário do animal até sua 
total recuperação.

§1º A obrigação disposta no caput deste artigo se aplica aos: 
I – Motoristas; 
II – Motociclistas; 
III – Ciclistas. 
§2º O atendimento emergencial deverá ser prestado por médico 

veterinário devidamente inscrito e regularizado no Conselho Regional 
de Medicina Veterinária. 

Art. 2º - Quando não identificado o autor do fato, as prefeituras 
dos municípios maranhenses deverão priorizar e realizar o resgate e a 
assistência veterinária de emergência de animais acidentados ou atrope-
lados em suas respectivas circunscrições.

 I – O atendimento emergencial seja prestado por médico vete-
rinário devidamente inscrito e regularizado no Conselho Regional de 
Medicina Veterinária. 

II – O serviço disposto no caput deste artigo poderá ser cumprido 
por funcionários próprios ou através de convênios com clínicas, desde 
que permaneça garantida a efetiva prestação do serviço de resgate e 
assistência veterinária de emergência. 

Art. 3º O Poder Executivo disponibilizará todos os meios que 
sejam de fácil acesso à população, com a finalidade de facilitar a possi-
bilidade de denúncias.

Art. 4º O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará 
o infrator à penalidade de multa.

Art. 5º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no tocante à sua devida aplicação e fiscalização. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a 

data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de agosto de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O atropelamento é uma das principais causas de morte de animais 

domésticos, especialmente cães e gatos, em áreas urbanas. A tragédia 
é ampliada pela falta de políticas efetivas de combate ao abandono de 
animais, bem como da conscientização da sociedade de sua responsa-
bilidade perante as demais formas de vida. Muitas vezes, esses animais 
atropelados poderiam ser salvos se lhes fosse prestado o imediato so-
corro. A avaliação por médico veterinário, nesses casos, é indicada ain-
da que o animal esteja aparentemente bem, pois, dependendo da intensi-
dade do acidente, podem ocorrer danos aos órgãos internos das vítimas.

Nesse sentido, o presente Projeto de Lei tem como finalidade 
implementar programa visando tornar comum a prática de denunciar 
os maus-tratos contra os animais, neste caso, punindo o atropelador e 
compeli-lo pra concorrer com o aumento no número de socorros pres-
tados aos animais, pois é cada vez mais comum encontrarmos animais 
atropelados em vias públicas, em sua maioria abandonados.  Já existe, 
no Brasil, o Decreto 24.645, de 1934, que considera maus tratos “aban-
donar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar 
de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, in-
clusive assistência veterinária”. 

Embora haja divergência quanto a sua aplicabilidade nos casos a 
que se referem este Projeto, quando aplicado com rigor, esse Decreto 
permite que a conduta daquele que abandona um animal ferido em ra-
zão de atropelamento seja enquadrada em crime ambiental, nos termos 
da lei 9605/98: 

“Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa 
ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 
quando existirem recursos alternativos. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte 
do animal.”

Do mesmo modo, a proteção e o respeito aos animais são garan-
tidos na Constituição Federal através do artigo 225, §1° inciso VII e a 
competência do Estado para legislar sobre fauna e proteção do meio 
ambiente está expressa no art. 24, VI.

Ante o exposto, a presente propositura legislativa apresenta uma 
solução para as constantes mortes de animais vítimas de atropelamento 
em todo Estado, por isso, o objetivo desta proposição é propiciar a pro-
teção da vida em qualquer de suas formas, motivo pelo qual solicitamos 
o apoio dos nobres pares para sua célere aprovação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de agosto de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 404 /2021

“Institui no Calendário de Even-
tos do Estado do Maranhão, o “Dia 
Estadual da Mulher Indígena”, a ser 
comemorado no dia 5 de setembro e dá 
outras providências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 

Art. 1º Institui, no Calendário de Eventos do Estado do Ma-
ranhão, o “Dia Estadual da Mulher Indígena”, a ser comemorado 
anualmente no dia 5 de setembro e dá outras providências.

Art. 2º O “Dia Estadual da Mulher Indígena” tem como obje-
tivo reconhecer e valorizar a importância da mulher indígena na busca 
por justiça e em defesa dos direitos individuais e coletivos.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 23 de agosto de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

JUSTIFICATIVA
               
As mulheres indígenas desempenham historicamente um papel 

fundamental como agentes de mudança nas famílias, comunidades e na 
vida de seus povos, porém, a cultura indígena sempre foi tratada com 
muito desprezo no Brasil, fora a imagem caricata com que os indígenas 
são representados e a apropriação que se faz de sua cultura. A ONU 
Mulheres destaca também que as indígenas são essenciais em diversas 
economias, trabalhando por segurança e soberania alimentar, além do 
bem-estar das famílias e comunidades. As mulheres indígenas acabam 
sendo um grupo que pouco ouvimos falar, até mesmo pouco pensamos, 
quando falamos de Feminismo. 

No dia 5 de setembro, o Dia Internacional da Mulher Indígena, 
criado em 1983, para guardar na memória coletiva a luta pela sobrevi-
vência da índia Aimará Bartolina Sisa, que, juntamente com seu mari-
do, Túpac Katari, da mesma etnia, comandou uma rebelião contra os 
conquistadores e dominadores espanhóis, no Alto Peru, região atual da 
Bolívia, em 1781. Todavia, o Dia Internacional da Mulher Indígena é 
uma data para nos lembrar que o preconceito tem impedido a sociedade 
de respeitar, valorizar e aprender sobre a importância da sabedoria dos 
povos e das mulheres indígenas, da mesma forma com o que ocorre 
com negros e afrodescendentes, inclusive as mulheres. 

O nosso estado, dentre os estados brasileiros, é um dos que possui 
o maior número de terras indígenas, no século XVII há registros histó-
ricos, disponibilizado pela FUNAI, de que a população chegou a 250 
mil índios de 30 etnias diferentes no estado, hoje a população indígena 
chega a 40 mil índios distribuídos em 22 terras. Desse número temos 
uma grande parte de Mulheres que são responsáveis por muitas das lu-
tas desses povos. A ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a 
Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres reconhece que 
as mulheres indígenas desempenharam historicamente, no Brasil e nos 
países do Cone Sul, papel fundamental como agentes de mudança nas 
famílias, comunidades e na vida da população como um todo.

O Estado do Maranhão tem muito a agradecer a esses povos e 
deve ser um motivo de orgulho prestar tal homenagem nosso estado 
ganha ao reconhecer e valorizar essa memória de resistência e de luta 
das mulheres indígenas. Por isso, solicito o apoio dos meus pares nesta 
Casa Legislativa para aprovar esta proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 23 de agosto de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” à promo-
tora de justiça Cristiane Gomes Coelho 
Maia Lago 

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo 
“Manuel Beckman” à promotora de justiça Cristiane Gomes Coelho 
Maia Lago por ter contribuído para o desenvolvimento do Maranhão, 
nos termos da alínea “a” do artigo 139 do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de agosto de 
2021 - Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Resolução Legislativa que submeto à apreciação 
desta Casa propõe conceder a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman”, nos termos do art. 139, ‘a’, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, à promotora de justiça 
Cristiane Gomes Coelho Maia Lago.

Cristiane Gomes Coelho Maia Lago, nascida em 05 de dezembro 
de 1971, é natural de Carolina - MA, filha de Maria Carlota Gomes 
Coelho e Neuton Coelho dos Santos, casada,  mãe de 3 (três) filhos. É 
Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, 
Professora, Palestrante, Especialista em Direito e Sociedade pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Mestre em Direito Público  
pela Universidade Portucalense - UPT, da cidade do Porto, em Portugal, 
reconhecido pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Escrito-
ra e Poeta, autora dos livros  “Vida e Poesia”, 2013, “Drogas e Tribunal 
do Júri: uma análise da prevenção como política pública. Estudo com-
parado Brasil - Portugal”, 2019, e “Júri em Poesia”, 2020.

Cristiane Gomes Coelho Maia Lago é cidadã ludovicense, desde 
14 de março de 2018, com título emitido pela Câmara Municipal de 
São Luís.

É Promotora de Justiça do Ministério Público Estadual desde 10 
de março de 1997, exercendo suas funções ministeriais nas Comarcas 
de São Domingos do Maranhão, Vitória do Mearim, Santa Luzia, Brejo, 
Açailândia, Santa Inês e Itapecuru-Mirim.

Desde 5 de dezembro de 2013 é Promotora de Justiça de Substi-
tuição Plena na Capital, com atuação no Tribunal do Júri Popular.

 Idealizadora e coordenadora do projeto de prevenção às drogas 
do Ministério Público Estadual denominado “QUEM ESCOLHE O 
SEU CAMINHO? VOCÊ OU AS DROGAS?”,  desde 2013.

 Em 2017, participou como uma das  coordenadoras do Comitê 
“MARANHÃO NA PREVENÇÃO ÀS DROGAS”, trabalho interins-
titucional do Ministério Público Estadual em parceria com Tribunal de 
Justiça do Maranhão, Câmara  Federal dos Deputados e Federação dos 
Municípios Maranhenses - FAMEM, visando a criação das políticas 
municipais sobre drogas e a instalação de Conselhos Estadual e Muni-
cipais sobre Drogas

Desde 2019, esta Promotora de Justiça é Coordenadora do Centro 
de Apoio Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público Es-
tadual - CAOP-DH do MPMA, onde desenvolve o projeto interinstitu-
cional de prevenção da automutilação e do suicídio denominado  REDE 
DO BEM: ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR, a partir do Fórum Esta-
dual de Prevenção da Automutilação e Suicídio- FEPAS/MA,  desem-
penhando a função de coordenadora, sendo responsável pelo Grupo de 
Trabalho e Estudo que elaborou o projeto de lei da Política Estadual 
de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que foi sancionado pelo 
Governo do Estado, tornando-se a Lei Estadual n. 11.192, de 18 de 
dezembro de 2019.

Cristiane Gomes Coelho Maia Lago é, também, membro fun-
dadora da Academia Maranhense de Cultura Jurídica Social e Política 
-AMCJSP , onde coordena o projeto intitulado PLANTANDO ÁRVO-
RES: NOSSAS RUAS TÊM MAIS VIDA, NOSSAS PRAÇAS MAIS 
AMORES que homenageia os Patronos dessa Academia, mensalmente, 
de acordo com o aniversário de nascimento de cada um, plantando ár-
vores pelas avenidas e praças de São Luís, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida da população.

Ante o exposto, e com o fim de prestigiar a admirável trajetória 
que muito contribuiu (e contribui) para o desenvolvimento do Mara-
nhão, não há dúvidas de que a promotora de justiça Cristiane Gomes 
Coelho Maia Lago é merecedora do recebimento da referida comenda, 
razão pela qual solicitamos aos nobres pares a aprovação da homena-
gem. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de agosto de 
2021 - Wellington do Curso - Deputado Estadual
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MOÇÃO Nº 059 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração ao empresário, brasileiro, cofundador e proprietário da 
Havan O Sr. Luciano Hang, parabenizando pela instalação da sua rede 
varejista no Estado do Maranhão.

Estudou na Escola Básica João XXIII, no Colégio Cônsul Carlos 
Renaux e na Universidade Regional de Blumenau (tecnólogo em Pro-
cessamento de Dados). 

Ainda na escola primária, descobriu ser um bom líder, ao ser no-
meado representante de classe e presidente do Grêmio Estudantil. Já no 
ensino superior, foi presidente do Clube dos Estudantes Universitários 
de Brusque (CEUB) por três anos. 

Disléxico, durante a idade escolar procurou superar a dificuldade 
de aprendizado com muita leitura de livros e gibis e se dedicou com 
afinco a outras áreas do conhecimento. Hoje, é um grande incentivador 
da disseminação de informações sobre dislexia. Por meio da Havan, 
realiza um simpósio de dislexia em Brusque, que reúne centenas de 
pais, educadores e profissionais da área da saúde.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao empre-
sário, e proprietário da Havan o Sr. Luciano Hang, por trazer fontes de 
empregos e renda ao Estado do Maranhão

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de agosto de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 316 / 2021
                  
Senhor Presidente,
                  
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 

requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja en-
caminhado expediente ao SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, DIEGO FERNANDO, AO DIRETOR DE ENGENHA-
RIA E MEIO AMBIENTE DA CAEMA, CARLOS ROGÉRIO, AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL E À DELEGACIA DE MEIO AMBIENTE – DEMA, SO-
LICITANDO ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS  SOBRE 
CRIMES AMBIENTAIS COMETIDOS AO LONGO DO RIO PI-
MENTA EM SÃO LUÍS - MA.

ALÉM DO ACÚMULO DE LIXO ÀS MARGENS DO RIO, 
HÁ FORTES INDÍCIOS DO DESPEJO IRREGULAR DE ESGOTO 
IN NATURA ORIUNDO DE CAMINHÕES LIMPA FOSSA, ATRA-
VÉS DE TUBULAÇÕES ESTRATEGICAMENTE INSTALADAS 
AO LONGO DO RIO PIMENTA, CAUSANDO GRAVES DANOS 
AMBIENTES À FAUNA E À FLORA LOCAL, O QUE POR SI SÓ 
MERECE ATENÇÃO DO PODER PÚBLICO

                  
Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL BE-

CKMAN” em São Luís. São Luís, 19 de AGOSTO de 2021. - ADRIA-
NO - Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 317/2021

Senhor Presidente,
 
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-

queiro a Vossa Excelência, que depois de ouvida a Mesa seja realizada 
uma visita “in loco”, promovida pela Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável a 7ª Expedição Ecológica e Social, em 
Defesa das Nascentes do Rio Balsas, seus Afluentes e Matas Ciliares, 
que acontecerá nos dias 23/09 a 26/09/2021.

Na oportunidade, acontecerão reuniões de trabalho entre a 
SEMA, Ministério Público Estadual e órgãos ligados ao meio ambiente 
do município de Balsas, que juntamente com os proprietários de terras 
localizadas nas cabeceiras do Rio Balsas, a se comprometerem a cuidar 
e proteger as nascentes deste rio, presente dado pela natureza ao povo 
de Balsas. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em 19 de agosto de 2021 - Andreia Martins Rezende - Deputada 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 318/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso V do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que seja realizada 
sessão solene com a maior brevidade possível, tendo como tema central 
homenagear o Advogado Gustavo Henrique Brito de Carvalho, con-
decorado com o título de cidadão maranhense. 

Por fim, agradeço a atenção dispensada, na certeza do pronto 
atendimento. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de agosto 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 319 /2021

Senhor Presidente,

 Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, após aprovação do Plenário, que seja en-
viada mensagem de congratulações ao Rev. Reinaldo Mouacy Chaves 
Miranda, pela recondução ao cargo de Presidente da Aliança das Igrejas 
Cristãs Evangélicas do Brasil – AICEB, ocorrida durante a 30º Conven-
ção Geral realizada nos dias 28, 29 e 30 de julho de 2021.

Desempenhando relevante papel social, cumprindo, sobretudo, a 
missão de difundir o Evangelho de Cristo, a AICEB tem raízes mara-
nhenses iniciando sua história no município de Barra do Corda com 
João Batista Pinheiro. Sediada atualmente na capital do estado, a AI-
CEB comemorou no último dia 17 de julho, 128 anos de Evangelho e 
74 anos de sua organização, hoje com várias igrejas presentes nas mais 
diversas regiões do Brasil e atuação fora do país através do Departa-
mento Nacional de Missões – DNM.

 PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, em 12 de agosto de 2021. - Betel Gomes - 
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 5211 / 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 Costa, 
Governador do Estado do Maranhão e ao Excelentíssimo Senhor An-
derson Lindoso, Secretário de Estado da Cultura, no sentido de que 
adotem providências para que a Escola de Música da Associação Deus 
é Quem Guia do Povoado Estiva dos Irmãos em Central do Maranhão 
possa receber um KIT de Instrumentos Musicais que farão parte da 
formação musical de dezenas de jovens desta localidade.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e ao Secretário de Estado da Cultura, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a doação do 
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pedido acima, antes de tudo solicitando 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 18 de agosto de 2021. - Mandato Popular! 
- Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Esta-
dual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 5212 / 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 Costa, 
Governador do Estado do Maranhão e ao Excelentíssimo Senhor An-
derson Lindoso, Secretário de Estado da Cultura, no sentido de que 
adotem providências para Escola Municipal de Música Emerson Mace-
do Pereira, mantida pela prefeitura de Bequimão/MA possa receber um 
KIT de Instrumentos Musicais que farão parte da formação musical 
de centenas de jovens desta daquele município.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e ao Secretário de Estado da Cultura, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a doação do 
pedido acima, antes de tudo solicitando 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 18 de agosto de 2021. - Mandato Popular! 
- Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Esta-
dual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 5213 /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 excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MARANHÃO, CARLOS LULA, solicitando que adotem providên-
cias a fim de REALIZAR ESTUDOS PARA DIMINUIÇÃO DAS 
RESTRIÇÕES PARA PRESENÇA DE PÚBLICO EM EVENTOS 
ESPORTIVOS NO MARANHÃO.

A cidade de São Luís (MA) iniciou a vacinação contra a Covid-19 
de adolescentes de 12 anos. Depois disso, o município terá concluído a 
imunização de toda a população apta a ser vacinada, se tornando a pri-
meira capital brasileira a imunizar o público adulto e adolescente. Além 
disso, já foram aplicadas 4.487.449 doses no Maranhão.

Plenário Nagib Haickel, 18 de agosto de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5214 /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 excelentíssimo senhor PREFEITO DE SÃO 
LUÍS, EDUARDO BRAIDE, e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 
SÃO LUÍS, JOEL NUNES, solicitando que adotem providências a fim 
de REALIZAR ESTUDOS PARA DIMINUIÇÃO DAS RESTRI-
ÇÕES PARA PRESENÇA DE PÚBLICO EM EVENTOS ESPOR-
TIVOS NO MARANHÃO.

A cidade de São Luís (MA) iniciou a vacinação contra a Covid-19 
de adolescentes de 12 anos. Depois disso, o município terá concluído 
a imunização de toda a população apta a ser vacinada, se tornando a 
primeira capital brasileira a imunizar o público adulto e adolescente. 
Além disso, a CBF lançou o protocolo de recomendações para retorno 
do público aos estádios nas competições da CBF em 2021. Tal docu-
mento norteia Federações, Clubes e administradores de estádio, com 
recomendações para o retorno gradativo e de maneira segura do público 
aos estádios.

Plenário Nagib Haickel, 18 de agosto de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5215 /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 Sr. Eduardo Salim Braide, 
Prefeito do município de São luís, solicitando que determine provi-
dências para que as pessoas com deficiência visual que já se vacinaram 
contra a Covid-19 ou que ainda vão se vacinar recebam uma versão 
em braille do cartão de vacinação, com foco na acessibilidade desse 
público. 

Sem dúvidas devemos ter um cuidado especial e prioritário com 
as pessoas com esse tipo de deficiência, sendo a medida proposta possí-
vel e de grande valia para esta parcela da sociedade, pelo que se espera 
o pronto atendimento desta indicação por parte desta Administração 
Municipal sensível e atuante na defesa dos mais vulneráveis e neces-
sitados.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 17 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 5217 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Maranhão, Sr. Glau-
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co Henrique Ferreira da Silva, solicitando a iluminação pública para 
a BR-226 no trecho da Travessia Urbana ao município de Timon, 
MA.

Tal demanda tem como finalidade melhorar o raio de visibilidade 
de motoristas e pedestres, com capacidade de alertar sobre os perigos 
com antecedência e evitar acidentes de trânsito, além de conforto visual 
e valorização da BR.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5218 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Senhor Flávio Dino e ao Se-
cretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, o Senhor Clayton Nole-
to, solicitando a recuperação da estrada vicinal na MA-123, que liga 
os municípios de Codó a Afonso Cunha, MA.

Tal demanda tem como finalidade a melhoria das condições de 
mobilidade urbana entre os municípios.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5219 / 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 Matinha/MA, de  
BLOQUETES que serão empregados no calçamento da  Travessa Ho-
nório Muniz, Centro – Campo do Machado em Matinha/MA (850 me-
tros). Ao todo a obra beneficiará cerca de 50 famílias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 19 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 5220 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Cláudio Ri-

beiro, solicitando estudo técnico de viabilidade da ampliação da frota 
dos ônibus urbanos Bequimão/Ipase e Bequimão/São Francisco, tendo 
em vista que, de acordo com a comunidade, os ônibus existentes são 
insuficientes para atender à demanda dos usuários que dependem do 
transporte público de passageiros para se locomover.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5221 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de abertura de uma es-
trada vicinal próximo à Rua do Mojó, nº 45, atrás do Residencial Nova 
Luz, no município de Paço do Lumiar/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5222 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos, o Sr. Daniel Melo Soares Pinho de Carvalho e 
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a aquisição 
de um veículo do Programa Travessia para o município de São Bento/
MA, para o desempenho exclusivo de suas atribuições. A saber, trans-
porte digno, seguro e gratuito a pessoas com deficiência e idosos com 
mobilidade reduzida.

Importante se faz destacar que, o veículo garantirá a efetivação 
de direitos, tendo em vista que, traz acesso, cidadania e dignidade, pro-
porcionando mais qualidade de vida aos munícipes que precisam desse 
serviço.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5223 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
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requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, o 
Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, so-
licitando serviços de infraestrutura na Rua Bom Jesus do Cadau, bairro 
Quebra Pote , São Luís/MA, CEP 65092-300.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5224 / 2021

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de Cândido Mendes, o Sr. José Bonifácio Rocha 
de Jesus, ao Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. José Pe-
reira Dias, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton 
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando 
serviços de pavimentação asfáltica na Rua Grande, Povoado Barão de 
Tromaí, Cândido Mendes, CEP 65280-000, de modo a beneficiar as fa-
mílias que residem no local. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

 
INDICAÇÃO Nº 5225 / 2021

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfál-
tica na Avenida Alcântara, Quadra 09, Jardim Paranã, Paço do Lumiar/
MA, CEP: 65130-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5226 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jefferson 
Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a 
intensificação do policiamento no bairro Quebra Pote, São Luís/MA, 

pois, segundo relato dos moradores, os casos de criminalidade aumen-
taram no local, causando significativa insegurança.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5227 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Cida-
des e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Es-
tado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica 
na Avenida do Talismã, Quadra 71, localizada entre o Residencial Nova 
Terra e o Residencial Nova Era, São José de Ribamar, CEP 65110-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5228 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão, o Sr. André dos Santos Paula e ao Secretário de Estado 
das Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governa-
dor do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutu-
ra, tais como esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica e drenagem 
na Rua Castro Alves, n° 476, bairro Retiro Natal, São Luís/MA, CEP 
65031-115, com o objetivo de dar fim aos transtornos causados à comu-
nidade, dentre eles, alagamento. 

Importante se faz destacar que, durante o período chuvoso, os 
imóveis dos moradores sofrem inundações, o que pode provocar aci-
dentes ou servir de abrigo e alimento para vetores que causam doenças, 
causando iminente risco à saúde e segurança da comunidade. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5229 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
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requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura nas 
Ruas A, D e E, Sítio Natureza, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5230 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão, o Sr. André dos Santos Paula e ao Secretário de Es-
tado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e 
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de 
esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica na Travessa Raimundo 
Castro, Cidade Nova, São Luís/MA, CEP 65083-348, com o objetivo de 
dar fim aos transtornos causados a comunidade.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5231 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação 
Popular, Francisco Gonçalves e ao Governador do Estado, o Sr. 
Flávio Dino, solicitando a aquisição de um veículo para o Conselho 
Tutelar do município de Cândido Mendes/MA, para o desempenho ex-
clusivo de suas atribuições.

Importante se faz destacar que, o veículo garantirá mais eficiên-
cia e agilidade no atendimento das demandas do Conselho Tutelar, bem 
como contribui para que os conselheiros do referido município atuem 
cada vez mais na defesa de direitos das crianças e adolescentes.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5232 / 2021

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

em seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado ex-

pediente ao Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. 
Sr. Flávio Dino e ao Secretário de Estado do Esporte e Lazer 
– Sedel , Sr. Rogério Rodrigues Lima, para que tomem provi-
dências no sentido de viabilizar todas as medidas administrati-
vas e legais possíveis para a aquisição de materiais esportivos 
para a Escola de Capoeira da União das Associações de Comu-
nidades Negras Rurais Quilombolas do Município de Itapecuru 
Mirim - Maranhão (Unicquita).

A presente indicação tem objetivo de promover a prática 
de esporte e disseminar a cultura afrodescendente. A capoeira 
é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, 
cultura popular, música e brincadeira e através de sua prática o 
povo negro de quilombos vem reforçar sua cultura e valorizar 
suas raízes.

Diante do exposto, é que apresento a Indicação, e de já 
agradeço a colaboração dos colegas parlamentares. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 18 de agoto 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 5233 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão – CAEMA, ao Sr. André dos Santos Paula e ao Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a regularização do 
abastecimento de água potável no Residencial Ana Jansen no Alto da 
Esperança, CEP: 65.086-300, São Luís/MA.

Pois, segundo relatos dos moradores, a CAEMA não tem pres-
tado os serviços de fornecimento de água potável no Residencial Ana 
Jansen de forma regular.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5234 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua Primeiro de Julho, Bob Kennedy, Paço do Lumiar - MA 
CEP 65.130-000.

Pois, segundo relatos dos moradores, no período chuvoso a rua 
se torna intrafegável.

                       
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
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 5235 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua Projetada II, Parque Copacabana - Paço do Lumiar, 
CEP 65130-000. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5236 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando análise da viabilidade de Recapeamento Asfáltico em 
trecho da Avenida Professor Carlos Cunha, Jaracaty - São Luís/MA.

                          
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5237 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando análise da viabilidade de obras de infraestrutura como 
drenagem e pavimentação asfáltica na rua 14, quadra 16, localizada no 
Residencial Amendoeiras, Maracanã, São Luís/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5238 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando análise da viabilidade de obras de infraestrutura como 
drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Marly Abdalla, Loteamento 
do Valean, próximo ao conjunto São Raimundo, CEP: 65057-856, São 
Luís/MA.

Pois, segundo relatos dos moradores, no período chuvoso, as ruas 
se tornam intrafegáveis por conta dos alagamentos e, no verão, a comu-
nidade sofre com uma quantidade exorbitante de poeira.

                            
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5239 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de  pavimentação asfál-
tica na  Avenida Contorno Leste, bairro Alto Paranã, Paço do Lumiar, 
CEP 65130-000. 

Pois, segundo relatos, no inverno os moradores sofrem com ala-
gamentos e no verão, sofrem com a grande quantidade de poeira.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5240 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando a regularização 
dos serviços de limpeza de resíduos sólidos no Residencial Sítio Natu-
reza, Paço do Lumiar, CEP 65130-000. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
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 5241 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e 
ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Cláudio 
Ribeiro, solicitando estudo técnico da viabilidade de reinserção da li-
nha Forquilha-Africanos na frota de ônibus urbano de São Luís, tendo 
em vista que, de acordo com a comunidade, os passageiros agora são 
obrigados a saírem do terminal da Cohab e irem para o terminal do São 
Cristóvão, para chegarem ao destino final, a Avenida dos Africanos.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5242 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Cida-
des e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua Bom Jesus, Bairro Miritiua, São José de Ribamar, CEP 
65.110-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5243 / 2021

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís/MA, o Sr. Eduardo Braide Salim, ao 
Secretário Municipal de Desporto e Lazer, o Sr. Ricardo Luiz Serra 
Diniz, ao Secretário de Esportes e Lazer, o Sr. Rogério Rodrigues 
Lima e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a 
reforma e estruturação do campo de futebol de areia localizado na Rua 
São José, Vila Sarney, bairro Maracanã, São Luís/MA. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5244 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de 
Souza Matos, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Servi-
ços Públicos e Urbanismo, o Sr. André Luiz de Oliveira Cruz e ao 
Sr. José Mário Ribeiro, Diretor da BRK Ambiental no Maranhão, 
solicitando a implementação dos serviços abastecimento de água enca-
nada, na Rua Bom Jesus, Bairro Miritiua, São José de Ribamar, CEP 
65110-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5245 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos e ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços 
Públicos e Urbanismo, o Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, solicitan-
do a manutenção dos serviços de iluminação pública na Rua Bom Jesus, 
Bairro Miritiua, São José de Ribamar, CEP 65.110-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5246 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de drenagem e pa-
vimentação asfáltica nas ruas do Residencial Sítio Natureza, Paço do 
Lumiar, CEP 65130-000. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5247 / 2021

Senhor Presidente,
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Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura na 
Avenida 01, Quadra 12, Residencial La Belle Park, Paço do Lumiar/
MA, CEP: 65130-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5248 / 2021

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de 
Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manuten-
ção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secre-
tário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry 
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços 
de infraestrutura na Avenida do Trabalhador, Quadra 07, Vila Roseana 
Sarney, São José de Ribamar, CEP 65110-000, de modo a beneficiar as 
famílias que residem no local. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5249 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços pavimentação asfáltica 
nas ruas 07, 08, 20, 21 e 22, Araçagy, São José de Ribamar, CEP 65110-
000. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5250 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços pavimentação asfáltica 
na Alameda Arari, bairro Jardim Tropical, São José de Ribamar, CEP 
65110-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5251 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Diretor Geral do Detran/MA, o Sr. Francisco Nagib e ao 
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a implantação 
da  Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) no município de Cân-
dido Mendes/MA, devido à importância dos serviços oferecidos, de 
modo a oferecer comodidade aos condutores do município, cujo prin-
cipal objetivo é a manutenção da obediência às leis de trânsito e seu 
cumprimento 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5252 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Cida-
des e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Es-
tado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços pavimentação asfáltica na 
Rua Princesa Graça, Vila Kiola, São José de Ribamar, CEP 65110-000. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5253 / 2021

Senhor Presidente,
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Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jefferson 
Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a 
intensificação do policiamento no Ponto Final de ônibus da Vila Janaí-
na, São Luís/MA, pois, segundo relato dos moradores, os casos de cri-
minalidade aumentaram no local, causando significativa insegurança. . 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5254/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com o Se-
cretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.  
Márcio Jerry, para que viabilize através do Programa Mais Asfal-
to para o munícipio de São Roberto/MA, a realização de 3 quilô-
metros de asfalto na região, a execução dessa pavimentação as-
fáltica impactará diretamente na infraestrutura desta região o que  
possibilitará a qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urba-
nos e rurais, razão pela qual requeiro a realização do asfaltamento por 
meio do programa Mais Asfalto.

Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governa-
dor Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela importância 
que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry, pelo comprometimento com toda a população do Estado 
do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de Agos-
to de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5255/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com o Se-
cretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr.  
Márcio Jerry, para que viabilize através do Programa Mais As-
falto para o munícipio de São Raimundo do Doca Bezer-
ra/MA, a realização de 4 quilômetros de asfalto na região, a  
execução dessa pavimentação asfáltica impactará diretamente na 
infraestrutura desta região o que possibilitará a qualidade de vida 
e desenvolvimento aos espaços urbanos e rurais, razão pela qual re-
queiro a realização do asfaltamento por meio do programa Mais  
A s f a l t o .  
Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governador Flá-
vio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela importância que essa 
demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry, pelo comprometimento com toda a população do Estado 
do Maranhão.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de Agos-

to de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5256/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com a 
Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando  
que disponibilize a Carreta da Mulher para o munícipio de Trizidela 
do Vale. 

É de extrema relevância e necessidade que essas mulhe-
res deste município possam gozar de um acesso melhor à informa-
ção, saúde e melhoria na qualidade de vida de forma geral, pensan-
do nisso, e com o objetivo de cada vez mais amparar mulheres que  
necessitam de recursos públicos é que requeiro tal pedido.

Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governa-
dor Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela importância 
que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e a 
Secretária de Estado da Mulher, Senhora Nayra Monteiro, pelo compro-
metimento com toda a população do Estado do Maranhão.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de Agos-

to de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5257/2021

Senhor Presidente,
 
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com a 
Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando  
que disponibilize a Carreta da Mulher para o munícipio de São Roberto/MA.  
É de extrema relevância e necessidade que essas mulheres des-
te município possam gozar de um acesso melhor à informação, 
saúde e melhoria na qualidade de vida de forma geral, pensan-
do nisso, e com o objetivo de cada vez mais amparar mulheres que  
necessitam de recursos públicos é que requeiro tal pedido.

Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governa-
dor Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela importância 
que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e a 
Secretária de Estado da Mulher, Senhora Nayra Monteiro, pelo compro-
metimento com toda a população do Estado do Maranhão.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de Agos-

to de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 5258/2021

Senhor Presidente

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com a 
Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando  
que disponibilize a Carreta da Mulher para o munícipio de Peritoró/MA.  
É de extrema relevância e necessidade que essas mulheres deste mu-
nicípio possam gozar de um acesso melhor à informação, saúde e me-
lhoria na qualidade de vida de forma geral, pensando nisso, e com o 
objetivo de cada vez mais amparar mulheres que necessitam de recursos 
públicos é que requeiro tal pedido.

Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governa-
dor Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela importância 
que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e a 
Secretária de Estado da Mulher, Senhora Nayra Monteiro, pelo compro-
metimento com toda a população do Estado do Maranhão.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de Agos-

to de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5259/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com a 
Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando  
que disponibilize a Carreta da Mu-
lher para o munícipio de Lima Campos/MA.  
É de extrema relevância e necessidade que essas mulheres deste mu-
nicípio possam gozar de um acesso melhor à informação, saúde e me-
lhoria na qualidade de vida de forma geral, pensando nisso, e com o 
objetivo de cada vez mais amparar mulheres que necessitam de recursos 
públicos é que requeiro tal pedido.

Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governa-
dor Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela importância 
que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e a 
Secretária de Estado da Mulher, Senhora Nayra Monteiro, pelo compro-
metimento com toda a população do Estado do Maranhão.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de Agos-

to de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5260/2021
 
Senhor Presidente,
 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com a 
Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando  
que disponibilize a Carreta da Mulher para o munícipio de São Raimun-
do do Doca Bezerra/MA.

É de extrema relevância e necessidade que essas mulhe-
res deste município possam gozar de um acesso melhor à informa-
ção, saúde e melhoria na qualidade de vida de forma geral, pensan-
do nisso, e com o objetivo de cada vez mais amparar mulheres que  
necessitam de recursos públicos é que requeiro tal pedido.

Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governa-
dor Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela importância 
que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e a 
Secretária de Estado da Mulher, Senhora Nayra Monteiro, pelo compro-
metimento com toda a população do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de Agos-
to de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5261/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com a 
Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando  
que disponibilize a Carreta da Mulher para o munícipio de Bernardo do 
Mearim/MA.

É de extrema relevância e necessidade que essas mulhe-
res deste município possam gozar de um acesso melhor à informa-
ção, saúde e melhoria na qualidade de vida de forma geral, pensan-
do nisso, e com o objetivo de cada vez mais amparar mulheres que  
necessitam de recursos públicos é que requeiro tal pedido.

Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governa-
dor Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela importância 
que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e a 
Secretária de Estado da Mulher, Senhora Nayra Monteiro, pelo compro-
metimento com toda a população do Estado do Maranhão.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de Agos-

to de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5262/2021
 
Senhor Presidente,
 
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a pre-
sente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado 
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com a Secretária de 
Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando que disponibilize a 
Carreta da Mulher para o munícipio de Pedreiras/MA.

É de extrema relevância e necessidade que essas mulheres deste 
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município possam gozar de um acesso melhor à informação, saúde e 
melhoria na qualidade de vida de forma geral, pensando nisso, e com o 
objetivo de cada vez mais amparar mulheres que necessitam de recursos 
públicos é que requeiro tal pedido.

Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governa-
dor Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela importância 
que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e a 
Secretária de Estado da Mulher, Senhora Nayra Monteiro, pelo compro-
metimento com toda a população do Estado do Maranhão.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de Agos-

to de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5263/2021
 
Senhor Presidente,
 
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja 
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, juntamente com a 
Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, solicitando  
que disponibilize a Carreta da Mu-
lher para o munícipio de Esperantinópolis/MA.  
É de extrema relevância e necessidade que essas mulheres deste mu-
nicípio possam gozar de um acesso melhor à informação, saúde e me-
lhoria na qualidade de vida de forma geral, pensando nisso, e com o 
objetivo de cada vez mais amparar mulheres que necessitam de recursos 
públicos é que requeiro tal pedido.

Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governa-
dor Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela importância 
que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e a 
Secretária de Estado da Mulher, Senhora Nayra Monteiro, pelo compro-
metimento com toda a população do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de Agos-
to de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE – Expediente lido, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Expediente lida, à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES – Deputado Rafael, líder do Governo.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão 

do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, aqui em exercício, nosso 
Deputado querido César Pires, Deputada Andreia, Deputado Ciro Neto, 
nossos colegas funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembleia 
e das plataformas digitais. Presidente, eu gostaria de destacar, na manhã 
de hoje, o grande dia que tivemos ontem na região Leste do estado, 
principalmente no município de Matões, de Timon e de Parnarama, 

pois, no povoado Varjota, município de Timon, no popular conhecido 
riacho do Garapa ocorreu algo histórico, que foi a assinatura das 
ordens de serviço da construção de 04 pontes de concreto, na rodovia 
MA-040, que liga Timon a Matões. E, consequentemente, liga, por 
asfalto, o Sertão Maranhense a Timon e a grande Teresina, que, sem 
dúvida nenhuma, é uma capital da região Leste do Maranhão diante 
dos serviços ali ofertados. Mas também quero destacar o restante do 
dia de agenda. Uma visita à obra do Hospital Alarico Pacheco, onde 
o nosso Vice-Governador, Carlos Brandão, teve a oportunidade de ver 
ali os leitos de UTI já funcionando. Uma luta histórica nossa, desde 
o nosso primeiro ano aqui de mandato, aqui na Assembleia, para que 
aquela reforma andasse de forma mais célere. Quando assumimos o 
governo, em 2015, o Governador Flávio Dino, fizemos ali uma vistoria 
e foi detectado que não existia nenhum projeto executivo daquela obra. 
Sentamos junto à Sinfra, fizemos diversas reuniões, Secretário Clayton 
Noleto, para que pudéssemos concluir os projetos executivos e aquela 
obra tocasse no ritmo mais acelerado. E agora, estamos aí em vias de 
concluir toda a reforma, mas os leitos de UTIs funcionam desde o ano 
passado, salvando vidas nessa pandemia. Visitamos a CEASA, outra 
grande obra importante do Governo do Estado no município de Timon 
que, desde o primeiro momento, tivemos todo o cuidado para que 
aquela obra viesse a ser concluída, em tempo mais rápido possível. A 
Prefeitura fez o convênio com o Estado, ofereceu projeto que deixou de 
contemplar alguns itens e foi necessário fazer um aditivo, fizemos um 
aditivo no convênio. Agora foi discutido junto ao Governo do Estado 
um reajuste contratual. Este já foi autorizado pelo Governador Flávio 
Dino, pelo Vice-Governador, Carlos Brandão, e esperamos entregar a 
obra até o dia 30 de setembro. Prazo este dado pela contratada que está 
ali executando uma grande obra, mais uma grande obra do Governo 
Flávio Dino, do Governo Carlos Brandão, na cidade de Timon. Para 
finalizar, visitamos também as obras do Programa Mais Asfalto. Uma 
emenda parlamentar nossa, ainda do ano passado, e que está sendo 
concluída esta semana. Visitamos lá a rua 40 que está toda pavimentada 
por asfalto, está sendo pavimentada essa semana e mais outras quatro 
ruas também que serão contempladas para concluir a nossa emenda 
parlamentar do ano passado, pois a nossa emenda deste ano de 2021 está 
sendo executada pela programa Rua Digna e pelo Programa Trabalho 
com Dignidade. Nós alocamos lá um milhão e duzentos mil reais para 
a SEAP - Secretaria de Administração Penitenciária, para que pudesse 
fazer pavimentação em bloquetes em 17 ruas no município de Timon. 
Dessas 17, nós já concluímos três ruas na Vila Monteiro e na Vila Nossa 
Senhora de Fátima. E, ontem também, o vice-governador, junto com o 
Secretário Clayton Noleto, acompanhou juntamente conosco a execução 
dessa grande obra, além da inauguração de mais um galpão multiuso do 
presídio Jorge Vieira. Então, Senhor Presidente, foi um dia com uma 
agenda muito extensa onde pudemos mostrar ao Vice-Governador 
Carlos Brandão o tanto de obras que o Governo do Estado faz dentro 
do município de Timon. E, segundo o próprio Vice-Governador, de 
2015 até os dias de hoje, o governo Flávio Dino já investiu mais de 200 
milhões de reais na cidade de Timon. Isso traz desenvolvimento, traz 
progresso e o nosso lema se fortalece, que é colocar Timon no Mapa do 
Maranhão, principalmente sobre essa rodovia MA-040, pois todos os 
benefícios, a maioria dos benefícios chegavam ali na cidade de Caxias 
e voltava para São Luís. Com o advento da MA-040, Timon passa a ser 
mais um corredor importante para o estado no ponto de vista econômico, 
no ponto vista cultural, no ponto de vista do turismo. Hoje se fizermos a 
trajetória Timon, Matões, Passagem Franca, São Domingos do Azeitão, 
Balsas, Riachão, ou seja, é uma rota importantíssima que vai servir para 
a toda região leste, sertão e sul do Maranhão. Tivemos a presença da 
Deputada Socorro, que está aqui no nosso plenário, acompanhando 
aquelas vistorias e a assinatura da ordem de serviço. A Prefeita também 
do município esteve junto conosco, o Vice-Prefeito da cidade de Matões, 
lideranças políticas importantes da cidade de Parnarama, vereadores. 
A comunidade se fez presente, pois ali nós estávamos iniciando um 
sonho, que é uma obra importante, a MA-040 e a construção daquelas 
pontes, pois diversos povoados ficam isolados no inverno. E, de já, 
também, o Vice-Governador autorizou a melhoria do tráfego da MA-
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040, enquanto não se conclui o projeto para a licitação da pavimentação 
asfáltica. Quero também destacar, Senhor Presidente, a grande 
habilidade política do nosso Vice-Governador, Carlos Brandão, de 
reunir ali diferentes pensamentos em um bem comum. E é dessa forma 
que nós temos que fazer. O Vice-Governador fez questão de convidar 
todas as lideranças políticas dos três municípios, sejam aliados, seja 
adversários, mas ali estava um ato do Governo do Estado, que trazia 
benefício para a toda a região. Então estava lá a Prefeita, a Deputada 
Socorro, o Deputado Rafael, pessoas ligadas a outros grupos políticos, 
todos no mesmo palanque. E esta habilidade política que o Vice-
Governador Carlos Brandão demonstrou, ontem, e demonstra também 
que o Governo do Maranhão, o Governador Flávio Dino tem, em seu 
vice, um fiel companheiro e um habilidoso político como sempre foi, 
como deputado federal, como secretário e que demonstra também que 
o Governo do Maranhão, com certeza, está ali, na sua dupla, em boas 
mãos. O Governador Flávio Dino, que já tem anunciado que em abril 
deixará o Governo para, por força de lei, concorrer à vaga ao Senado, 
tenho certeza que o nosso Estado estará em boas mãos, nas mãos do 
nosso Vice-Governador Carlos Brandão. Então, Senhor Presidente, era 
este o meu pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Luiz Henrique Lula, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) – Bom dia, Senhores Deputados e Senhoras 
Deputadas! Bom dia, TV e Rádio Assembleia! Eu estou em sessão 
remota e visito a cidade de Tutóia e vim aqui, por um outro motivo, 
por uma outra razão, retornando que estou do Estado do Ceará, onde 
pude acompanhar o Presidente Lula. Como Membro da Direção 
Nacional, fui responsável pela Direção Nacional do PT para cobrir três 
Estados: o Piauí, o Estado do Maranhão, o meu Estado, naturalmente, 
nosso Estado, e o Estado do Ceará. Essa visita, essa caravana que o ex-
presidente Lula faz pelo País, desta feita aos Estados do Nordeste, seis, 
pelo menos, Estados do Nordeste, o Estado de Pernambuco, seu estado 
natal, o Estado do Piauí, o Estado do Maranhão, o Estado do Ceará 
onde, ontem, se encerrou a caravana aqui do Estado do Ceará. E o ex-
presidente seguiu ontem para o Rio Grande do Norte e ele em seguida 
irá fechar a sua caravana, as suas visitas pelos estados nordestinos, dos 
nove, ele está visitando seis, no Estado da Bahia. E, naturalmente, que 
nessa viagem de retorno fiz a opção de não fazer de avião, fiz opção de 
fazer por terra para poder visitar os municípios do Maranhão, onde, de 
alguma forma, temos relação. Vim, portanto, a Tutóia movido por um 
outa razão, mas me deparei aqui com uma situação que me deixou muito 
apreensivo e preocupado que deva ser também motivo de preocupação 
e de acompanhamento, por parte da Assembleia Legislativa. Na quinta-
feira última, por exemplo, nós tivemos um grande ato do governador 
na perspectiva da sustentabilidade, da harmonia entre o meio ambiente 
e os povos originários, com a assinatura do projeto de lei, de em 
encaminhamento do projeto de lei sobre o Estatuto dos Indígenas no 
nosso estado. O governador, mais uma vez, faz história, salvo engano, 
é o primeiro estado a proceder nessa iniciativa, a criar os instrumentos 
de disciplinamento, de convivência e de proteção aos nossos povos, 
os verdadeiros donos desse País, os que já estavam aqui, quando os 
colonizadores chegaram e que inclusive, digo ao modo como os 
africanos, vítimas de um processo de colonização extremamente danoso 
para sua cultura, para sua vida, de maneira tal que nós temos hoje uma 
reduzida quantidade de nações indígenas dos vários troncos, seja no 
Maranhão, seja no Brasil. Eu digo isso, fazendo referência ao estatuto 
que agora, inclusive, está oficializado na Assembleia. Eu olhei agora 
na Ordem do Dia para tocar no assunto que me preocupa em Tutóia. 
Eu não sou desses cidadãos que tem ojeriza ao progresso, à ciência, 
tem rejeição às mudanças que são necessárias. Ainda mais quando 
essas mudanças são benéficas ao país, como é o caso da indústria 
eólica. Essa região de Tutóia, região aqui que vai do município de 
Parnaíba, vizinho ao estado do Piauí, ao nosso litoral, avançando pelo 
nosso litoral, Tutóia, Paulino Neves, Barreirinhas, tem sido ocupada 
por forças dos ventos, por força de uma situação favorável para essa 

exploração. Ela tem sido ocupada por torres de geração de energia. 
Naturalmente que essas torres e esse parque eólico que ocupa o estado é 
muito importante para o estado. Ele é muito importante para a economia 
do país, até porque é exploração de energia limpa. Mas nós também 
não podemos tirar o olho, tirar a visão dos povos que habitam essa orla 
marítima e, principalmente, porque outra indústria, que é uma indústria 
notadamente nessa região, que é a indústria do turismo, é tão importante 
quanto. E o lugar mais bonito de Tutóia é a praia do arpoador. E qual foi 
a minha surpresa ontem quando, na porta da prefeitura, eu procurava o 
secretário Zé Ovídio, Secretário de Agricultura e Pesca do município de 
Tutóia, que é do meu partido, e eu vinha tratar de questões que eu estou 
buscando ajudar o município na pasta que ele ocupa e vim tratar disso, 
tratar de tanques de peixe para estimular a psicultura, coisas que nós 
temos conseguido com o mandato. Qual não foi minha surpresa ao me 
deparar com uma manifestação contra a empresa que explora a energia 
eólica na região. Achei esquisito, achei estranho e fui me inteirar do que 
estava acontecendo. E fiquei preocupado, porque, se é verdade que essa 
indústria é importante, também é verdade que nessa região a principal 
atividade tem que ser a atividade turística, tem que ser atividade da 
pesca. E o parque eólico não pode, de forma nenhuma, desconsiderar 
isso. E há um estranho movimento de ocupação do povoado que fica a 
12 km da sede do município por torres eólicas numa área de exploração 
turística, numa área em que os nativos fazem da exploração turística a 
sustentabilidade do lugar e que não cabe, portanto, naquele espaço o 
erguimento de torres. A que se achar uma saída, até porque lá é uma 
APA, até porque lá tem uma titularidade de terra com exploração 
específica para a agropecuária, a pequena agropecuária, a agricultura 
familiar por parte dos moradores. São quase 400 famílias que moram no 
Arpoador, que exploram a pesca, que exploram o turismo. Eu, amanhã 
ou quinta, pretendo voltar ao assunto. Eu vou mostrar as imagens do 
que é esse lugar e alguns dos companheiros, de V. Ex.ªs, Deputados e 
Deputadas, devem conhecer, que eu, inclusive conheci ontem, eu nunca 
tinha ido, o Arpoador, um lugar belíssimo que a natureza nos rendeu, tão 
belo quanto os Lençóis Maranhenses. E todo o processo de ocupação da 
indústria, feita a partir de um contrato com a presidência da Associação 
que está isolada, com apenas 10 pessoas da sua diretoria...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES –... Deputado, nós temos muitos oradores inscritos, 
eu sei que o tema é extremamente relevante, eu estive lá também e 
observei isso, é relevante, mas tem muita gente inscrita e eu queria a sua 
compreensão, para ser mais sucinto. 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Tudo bem, Deputado, como eu disse, eu vou voltar ao tema. E eu 
posso parar por aqui, sem problema nenhum, para me aprofundar sobre 
isso, porque uma das coisas que eu acho que é importante é o debate 
que tem que haver, lá na região, com a presença da Assembleia, com 
a visita dos parlamentares. Eu fico feliz que o Deputado César tenha 
também ciência do que está acontecendo lá, porque vai nos ajudar no 
convencimento da importância que é uma visitação lá na localidade, 
para que haja um entendimento entre o progresso representado 
pela eólica e os povos tradicionais, porque eles podem conviver 
perfeitamente, o sistema de disputa estimulado por advogados, que lá 
no juízo, com um valor ético, digamos assim, no mínimo, questionável, 
não é bom nem para a indústria eólica tão necessária, como também 
não é bom para os povos que exploram o turismo e a pesca naquela 
região tão necessários à economia do Estado. Eu, portanto, me dou aqui 
por satisfeito nesse primeiro momento, e, provavelmente, na quinta-
feira, vou poder levar números, imagens para que a Assembleia se 
aproprie disso porque sequer houve uma audiência pública para tratar 
desse assunto tão relevante e que não pode ficar regido por um contrato 
feito entre a presidente da associação do lugar e a indústria eólica, 
em prejuízo de quase 400 moradores naquela localidade. Obrigado, 
Deputado César, pela tolerância conosco e vou lhe procurar, inclusive 
para que a gente possa fazer esse debate de maneira mais profunda e 
que ajude não só que a indústria toque sua obra, toque a exploração 
dos ventos da região, porque é benéfica para o país, mas que as coisas 
prometidas para o povo do lugar, como o posto de saúde, como água 
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potável, como estrada e a devida localização dessas torres, elas sejam 
reparadas, porque não dá para aceitar o que querem fazer na marra lá, 
isso não vai acontecer, porque nós da Assembleia temos obrigação de 
proteger o povo e, obviamente, fazer com que o progresso chegue, com 
que o desenvolvimento sustentável também chegue e a indústria eólica 
navega nessas águas, tanto a exploração do turismo como...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado, o senhor dobrou o tempo...

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– ...Como navegam nessas águas. Muito obrigado, Deputado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Marco Aurélio. Eu queria que o Deputado 
Marco Aurélio, Marcos Caldas, Dr. Yglésio, Socorro Waquim tivessem 
a compreensão que só são cinco minutos para que os outros possam ser 
ouvidos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores Deputados, 
senhoras Deputadas, imprensa, todos que acompanham essa sessão, 
eu venho, com alegria, destacar a agenda do último sábado na nossa 
querida Região Tocantina, no município de Governador Edson 
Lobão, Ribeirãozinho, como carinhosamente todos chamamos. Lá 
em Ribeirãozinho, fomos recebidos pelo Prefeito Geraldo Braga, 
meu grande amigo, prefeito trabalhador, reeleito e que tem feito a 
transformação naquele município. Estivemos junto com o Governador 
Flávio Dino, com vários Secretários de Estado, o presidente da 
Agemsul, Davison Nascimento, o Secretário Clayton Noleto, o 
Secretário Márcio Jerry, o Secretário Rodrigo Lago, o Secretário Pastor 
Porto, vários representantes do Governo em âmbito regional, a exemplo 
do gestor da Caema, Adonilson, Deir Vieira, da articulação política, 
prefeitos, lideranças de toda a região e uma participação popular 
marcante naquele ato. O governo Flávio Dino tem dado um significado 
muito forte à Agência Metropolitana da Região Sudoeste do Maranhão 
– Agemsul. A Agemsul tem no seu comando um jovem dinâmico, 
muito focado e que tem feito um trabalho brilhante, e agora, de vez, a 
Agemsul encontrou o seu caminho para fortalecer o desenvolvimento 
da região. O Secretário Davison Nascimento, junto com Márcio Sá e 
toda a equipe da Agemsul, tem conseguido integrar obras importantes 
para toda a região. Isso sem perder o seu papel fundamental, que é, de 
fato, implantar a região metropolitana e deixar nossa região preparada 
para pactuações futuras, de modo muito especial, com o Governo 
Federal e outros entes. O governo Flávio Dino, através da Agemsul, 
preparou uma rede de investimentos em todos os municípios da região. 
Eu destaco um equipamento muito importante que, nesse final de 
semana, o Governador Flávio Dino assinou a ordem de serviço para 
vários municípios da região, que é a Areninha. Areninha é um campo 
de futebol society, com grama sintética e com toda uma urbanização 
em seu entorno, pista de caminhada, academia ao ar livre. Às vezes 
a gente fala que, para enfrentar as drogas, é preciso ter alternativas. E 
isso é verdade. E é exatamente quando a gente olha alternativas iguais 
a essas, com equipamentos esportivos que, até então, era oportunidade 
para poucos, que, de repente, um grupo que tem condições de pagar a 
locação de um campo society, a partir de agora, é algo que está sendo 
democratizado. Vários municípios da nossa Região Tocantina estarão 
recebendo esse equipamento. No último sábado, assinaram a ordem 
de serviço o município de Governador Edson Lobão, Lajeado Novo, 
São João do Paraíso, o Prefeito Beto Regis, Davinópolis e São Pedro 
da Água Branca. Outros municípios já tinham também recebido essa 
ordem de serviço, e a obra já está iniciando. E, de modo muito especial, 
no município de Ribeirãozinho, o Governador Flávio Dino, a pedido 
nosso, com o Prefeito Geraldo Braga, avançou em outro pleito muito 
importante, que é a pavimentação da Avenida Bernardo Sayão, paralela 
à BR, ali na travessia urbana na sede do município. Uma obra bastante 
esperada que vai mudar não só a cara do município, ali na passagem, 
mas, sobretudo, muda a mobilidade urbana integrando cada vez mais. 
Um investimento de R$ 2 milhões, e eu agradeço de forma muito 
especial, ao secretário Márcio Jerry, Secretário das Cidades, também 
o apoio do secretário Clayton Noleto e de maneira decisiva o apoio do 

governador Flávio Dino nessa grande parceria com a gestão do prefeito 
Geraldo Braga. Parabenizo os esforços do governo. É impressionante 
ver, em momento tão difícil que o país enfrenta, o governo Flávio Dino 
está numa agenda de trabalho intensa em todas as regiões do estado, 
inaugurando estradas, começando obras, obras civis, obras rodoviárias, 
asfalto, equipamentos esportivos, reforma de praças, como foi, por 
exemplo, em Buritirana, assinada a ordem de serviço agora no último 
sábado. E esses investimentos, eles só são possíveis porque o governo 
investe corretamente o recurso público, o governo traduz em realidade a 
esperança das pessoas. Destaco o fortalecimento da UemaSul. Destaco 
o Hospital Macrorregional que ainda ontem estive na comemoração dos 
05 anos, um equipamento importantíssimo e ao seu lado a construção 
do novo Socorrão de Imperatriz, que a obra já está bem adiantada. Esse 
compromisso do governo Flávio Dino com a nossa Região Tocantina 
é o que garante o meu respeito e a parceria para a gente continuar 
realizando ainda mais. Parabéns ao governo, parabéns a todos os 
munícios beneficiados! Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Marcos Caldas, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão 
do orador) – Senhores e Senhoras Deputados, Senhor Presidente, 
venho até aqui a essa tribuna, mais uma vez, para falar sobre o nosso 
segundo encontro regional do Maranhão Mais Feliz, da pré-candidatura 
do nosso Senador Weverton para o Governo do Estado do Maranhão. 
Esse segundo encontro foi na cidade de São Bernardo. E aqui eu quero 
agradecer ao Prefeito João Igor, que fez lá uma excelente recepção a 
todos que vieram do Baixo Parnaíba e de outras cidades do Maranhão, 
tem a Prefeita Sâmia, que eu quero fazer um agradecimento especial, 
que nos recebeu em Santa Quitéria com almoço, onde fizemos uma 
entrevista na Rádio Super Vale. Eu quero aqui também agradecer ao 
Latino, locutor da Rádio Super Vale, pela excelente entrevista que foi 
dada naquele dia. Lá no Baixo Parnaíba foi o segundo encontro onde se 
encontraram ali quase todos os Prefeitos da região do Baixo Parnaíba 
e de muitas cidades, foi acrescentado além dos 61 que foram para 
Imperatriz, tiveram Prefeitos de mais oito cidades, agora fazendo 69 
Prefeitos já participando dos encontros regionais de pré-candidatura 
do Senador Weverton. Estiveram presentes a Prefeita Sâmia, de Santa 
Quitéria, Prefeito de Magalhães, Prefeito de Tutóia, o Diringa, Prefeito 
de Afonso Cunha, prefeito de Pirapemas, prefeita de Água Doce, 
prefeito de Capinzal do Norte, o prefeito de Nina Rodrigues. Estiveram 
presentes oito prefeitos novos, dos que já tinham ido os 61, agora já 
tem a presença nos encontros de 69 prefeitos do Maranhão. Do Baixo 
Parnaíba, deputado, das 14 cidades que acompanham ali a região do 
Baixo Parnaíba, nós tivemos a presença de 10 prefeitos, o prefeito 
Diringa, de Tutoia, prefeito Raimundo Lídio, de Paulino Neves, tinha a 
prefeita Talita, de Água Doce, tinha prefeito de São Bernardo, prefeito 
de Magalhães de Almeida, a prefeita de Santa Quitéria, tinha o prefeito 
Zé Augusto, de Milagres, o prefeito Zé Faria, de Brejo, a prefeita 
Luciana, de Araioses, prefeito Besaliel, de Mata Roma. Foram dez 
prefeitos e as 4 cidades que os prefeitos não estavam presentes, como 
Anapurus, nós tínhamos um grupo de vereadores lá, representando o 
município, de Chapadinha, nós tivemos a presença do candidato, do 
ex-candidato a prefeito Igor Almeida, e os vereadores lá, como a ex-
vereadora Márcia, Marcele, os vereadores daquela região. Também 
tivemos de Buriti, o vereador Jorge do Sindicato, o vereador mais 
votado do município, o vereador Laudelino, e um grupo de políticos, 
o Camilo, etc., do município de Buriti. De Santana, nós tivemos o ex-
candidato a prefeito Regino, que também foi representar o município 
de Santana do Maranhão, ou seja, o Baixo Parnaíba, se fez presente, 
no Segundo Encontro Regional. E aqui eu quero agradecer também a 
presença dos prefeitos, deputados, que estiveram em outras cidades, 
como o prefeito Assis, lá de Imperatriz, que se fez presente, o Fernando 
Pessoa, que é prefeito de Tuntum, também estiveram o Prefeito 
de Trizidela e muitos outros. O certo é que foi um encontro muito 
proveitoso, onde a população pode acompanhar o discurso, de perto, do 
nosso pré-candidato Senador Weverton, onde a população pode fazer 
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suas reivindicações e onde o Senador pode falar para mais de 4 mil 
pessoas que se encontravam naquele recinto. Eu quero aqui parabenizar 
toda a equipe pelo grande trabalho, mas também quero aqui, mais uma 
vez, dizer para todo o povo do Baixo Parnaíba o meu agradecimento 
por atender o nosso convite e se fazer presente para ouvir o nosso pré-
candidato. O candidato estava ali com uma comitiva de deputados, de 
vereadores, de prefeitos, deputado federal. A senadora Eliziane Gama 
estava presente, o Deputado Federal Juscelino. Os que não estiveram 
presentes mandaram sua mensagem, como o Deputado Pedro Lucas, 
como o Deputado Cléber Verde, como o Deputado Fufuca. O Deputado 
Gil Cutrim também se fazia presente. Como deputado estadual estava lá 
o Glalbert Cutrim, estava lá o Ciro Neto. Estava um grupo de liderança, 
o Presidente da Câmara de São Luís, Osmar, e alguns vereadores de 
São Luís. O certo é que foi um segundo encontro e, com certeza, agora 
nós vamos passar para o terceiro encontro, que será em Presidente 
Dutra, dia 04. Já concluo, Senhor Presidente. Dia 04, será o encontro 
de Presidente Dutra. E eu quero convidar todos para participarem. 
Agora o povo do Maranhão e do Baixo Parnaíba já estão sabendo para 
que serve um senador. Um senador que continua presente, um senador 
municipalista. E, no discurso do Jefferson Portela, ele foi bem claro: “o 
Senador parece mais um vereador porque está em todas as cidades em 
todo tempo”. No mais, muito obrigado. Agradecer a presença de todos 
que estiveram presentes. Um abraço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Muito bem, deputado. Deputado Dr. Yglésio, cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos! Bom dia a todas! Eu trouxe hoje um assunto 
e uma reflexão em relação à educação nesse período que a gente vem 
passando que conveniamos chamar de pandemia. O que a gente chama 
de pandemia, hoje, na verdade, é o prenúncio de um grande déficit 
educacional. A maioria das pessoas não conseguem nem dimensionar 
o que a gente tem hoje programado para os próximos anos em termos 
de problemas para a educação, principalmente dos estudantes da 
escola pública. E eu trago essa reflexão, porque essa semana eu tive 
a oportunidade, na verdade, ontem, eu recebi no meu Instagram uma 
denúncia em relação à situação do ensino na UEB Odylo Costa Filho, 
aqui em São Luís. A escola é única escola do Alto da Esperança na região 
do Itaqui-Bacanga. Ela tem cerca de 50 alunos matriculados. O que é a 
denúncia dos pais? Os pais denunciam que, durante as aulas presenciais 
suspensas, em virtude da pandemia, duas das turmas do 3º fundamental 
não tiveram contato com o professor. Imagina nós já estamos há mais de 
um ano, esse pessoal, essas crianças, esses pais, toda essa comunidade, 
terceiro ano fundamental sem contato com o professor. E aí como é que 
têm sido feitas as aulas nesse período? As aulas são limitadas ao uso 
de uma apostila. O pai vai lá, a mãe vai lá, pega na escola e leva para 
casa. O pai, praticamente, tem a obrigação de dar aula para a criança 
em casa, por quê? Porque não existe um acompanhamento presencial. 
A gente tem essas apostilas reaproveitadas de outras turmas. Os pais 
não são orientados em relação à metodologia das aulas e não possuem 
nenhum tipo de acompanhamento, nem pelo WhatsApp. O pessoal 
que trabalha na escola, os professores, quando tem um professor na 
turma, passam a apostila, tem a meta do conteúdo e, uma semana ou 
uma quinzena depois, tem a devolução desse material. Os pais são 
apenas comunicados sobre essa entrega de atividade, não tem nenhum 
tipo de suporte tecnológico. E como suporte tecnológico a gente está 
falando do básico, dados, acesso à internet. Havia um contrato com 
a operadora Claro. Eu não entendi: não houve uma manifestação 
em relação ao porquê dessa suspensão. O fato é que há uma grande 
quantidade de estudantes da rede pública municipal de ensino que não 
tiveram acesso a dados. Isso não é uma questão em relação à Prefeitura. 
Se eu receber, por exemplo, se qualquer pai, ou mãe, ou aluno estiver 
me assistindo agora pela TV Assembleia, por qualquer dos canais, pela 
internet, quiser me fazer uma denúncia em relação à rede estadual, não 
tem problema nenhum, vou subir aqui à tribuna, se existir o problema, 
de fato, nós vamos averiguar, porque isso aqui quem me trouxe foi uma 
professora da escola, não foi um pai, não foi um aluno, foi alguém que 

trabalha dentro da instituição e que está angustiada com o fato de ver 
crianças sem aula. Para quem hoje tem condição de pagar uma escola 
particular já não consegue ter a mesma qualidade de aprendizado que 
tinha antes da pandemia, bem aqui na escola da própria Assembleia a 
gente tem uma aula semana, aula na outra semana dos mais jovens, 
para as crianças pequenininhas, minha filha até estuda aqui tem uma 
oportunidade, fica uma semana, na outra já não fica, aquilo quebra 
o ritmo, nas outras escolas também faz rodízio, na maioria delas. E 
aí na escola pública não chega ao ponto nem de ter o básico, nem o 
mínimo remoto, a gente pensar em álcool em gel e estrutura de sala 
quando tem muita universidade privada que está colocando 70 alunos 
numa turma, de uma maneira irresponsável, eu diria, até porque todo 
mundo aqui pode ter certeza, daqui a três meses, é muito provável que 
volte a termos altos níveis de covid-19, aqui no Maranhão, no Brasil 
vai ter, por quê? Por que eu estou fazendo terrorismo? Não! Porque, 
lá em Israel, que vacinou 70% da população com duas doses, eles 
estão enfrentando novamente alta de casos. Eles estão tendo menor 
mortalidade, mas continua com alta de casos. Aqui no Maranhão, 
a gente vacinou 20% da população com duas doses apenas, estamos 
caminhando, a passo de tartaruga, porque simplesmente as pessoas 
parecem que desistiram de ir se vacinar, a gente não entende por que, as 
pessoas parecem que se acomodaram com uma dose, só um instantinho, 
já vou terminar, importante isso aqui, de acordo com os pais de alunos, 
uma das professoras estava doente, a outra licença maternidade, desde 
janeiro, durante esse período nem sinal, deputado, da escola mandar 
um professor para substituir. Isso é uma coisa muito séria, parece assim 
uma coisinha de 50 alunos dentro de um universo de 86 mil, mas é uma 
situação que se repete sistemicamente. Nossa amiga deputada Betel 
aqui tem uma visão grande de pedagogia, sabe disso, se a gente tem 
um sistema em que a estrutura dela, desse sistema, não colabora para 
termos um contato do professor com aluno, com ferramentas básicas, 
se não dá para fazer presencial, eu tenho que ter o remoto funcionando, 
se eu não tiver o remoto funcionando, eu não terei depois como cobrar 
desta criança um desempenho. E aí eu vou recorrer, deputado César, 
porque a gente já tem aqui em São Luís, não é do tempo do Braide 
não, é de quando lá atrás, é desde lá atrás, as pessoas praticamente 
aprovam automaticamente, porque nada justifica o IDEB que a gente 
tem com 96% de aprovação escolar, 96 a 98, que é o nosso índice. Então 
estão aprovando os alunos há muitos anos, de maneira automática, e o 
prefeito que focou 8 anos na cidade, que agora quer ser governador do 
Maranhão, e a gente respeita a pretensão, não conseguiu também mudar 
isso aqui, e o Braide, que o sucedeu, está no mesmíssimo caminho, 
lamentavelmente, a gente quer é que o aluno tenha a aula. Quando a 
gente traz isso aqui para a tribuna é para chamar a atenção mesmo, 
porque você não pode tirar a possibilidade de a pessoa transcender na 
vida. A gente estava voltando do interior essa semana, eu pesando ali, 
voltando de Morros para cá, num pós-plantão de sábado para domingo, 
voltando e a gente conversando, Deputado, como é que essas crianças 
que moram no povoado, que não têm acesso ao mínimo de escola. Só 
uma providência divina, praticamente, para tirar uma criança que sai 
do interior do Maranhão, de um povoado, para que ele consiga chegar 
em uma universidade, estudar, fazer uma carreira, para, depois, dar um 
salto geracional. Isso é uma coisa que a gente joga. É como se a gente 
jogasse numa peneira, e um pouquinho ali passasse apenas. Na peneira 
fica um monte de gente pela fatalidade da vida e aqui...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Estou terminando, 
Presidente, peço perdão. Mas dada a importância aqui. Então, ao final, 
o que a gente tem dessa peneira, do que a gente oferece de ensino - e 
é preciso que a gente faça essa reflexão - nós não estamos dando base, 
porque o tempo ele não para, ele não volta e ele não perdoa esse tipo de 
omissão. Não adianta eu ir para a televisão botar meu sorriso no rosto e 
dizer que está tudo muito bom, que está tudo muito bem, que eu passei 
uma mão de tinta, coloquei um ar-condicionado na escola, se não tem o 
professor e se eu não tenho acompanhamento dos alunos. É uma coisa 
que dói. Sabe por quê? Porque a gente está tirando o futuro das crianças. 
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Isso é sério. Isso é uma coisa muito séria e isso é grave. A gente discute 
as faltas, a gente discute um monte de coisa. Mas o principal, que 
transforma a cidade, transforma o estado, transforma o país, a gente 
não está preocupado de resolver o problema do aprendizado, discussão 
de matriz curricular, de metas educacionais reais; não é da cosmética 
em cima dos números que se faz aqui historicamente. Então, os pais 
estão com medo, para finalizar, Deputado. Sabe por quê? Porque chaga 
ao ponto pior. Eles têm medo de denunciar com medo de perder a 
cesta básica que ganham da escola, por conta de perseguição dentro da 
comunidade. Então, finalizando aqui, agradeço a oportunidade, peço a 
Prefeitura de São Luís, como todas as prefeituras do interior que não 
estão vendo isso, se tiver no estado do Maranhão, da mesma forma para 
que a gente olhe o aprendizado desses alunos e jovens. É o futuro, de 
fato, do Estado do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Eu vou pedir depois ao Presidente Othelino, que tenha 
o mesmo comportamento que tem o Congresso Nacional, expirado o 
tempo de 05 minutos, a Mesa silencia o Deputado para que a gente não 
fique no constrangimento e, consequentemente, ainda deixar de fora 
vozes como Socorro Waquim, Rildo Amaral, Fábio Braga e César Pires. 
Eu só quero...

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu também ia me 
inscrever, Deputado...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado, fica então inscrito, automaticamente, para 
a sessão de amanhã. Eu queria lembrar, Deputado Yglésio, eu não sou 
contra o que V. Ex.ª fala, mas nós excluímos daqui desses grandes 
debates a questão estadual. Agora mesmo eu vejo o Governo lançar 
aí cursos profissionalizantes, mas eu vou pedir que seja encaminhado 
para mim, por exemplo, a metodologia utilizada, os laboratórios 
utilizados, a capacitação dos professores para poderem fazer o curso 
profissionalizante. Eu entendo como profissionalizante quando você 
tem laboratórios de alguma forma. também não sei a quantidade de 
cursos. Vou pedir para que o Governo possa me encaminhar de igual 
modo que as prefeituras. E, às vezes, nós aqui nos omitimos de discutir 
por questões de pertencer a uma base de Governo, ou não, as mesmas 
limitações, as mesmas dificuldades, as mesmas chagas que convivem 
com a questão estadual, e é grande. Nós também não temos..., temos 
deficiência de professores na rede estadual, e muito, posso dizer a 
V. Exa. onde eu ando que nós temos também, temos dificuldade de 
encontrar currículo, quero dizer que eu fui o primeiro-secretário, em 
2009, tenho tudo gravado a implantar um currículo no Maranhão, não 
tinha currículo. Tanto é que eu cheguei lá numa escola em Imperatriz 
numa sala de um lado do corredor sexto período, dentro da ficha técnica 
lá, era de um jeito, na outra do outro sendo a disciplina, deputado Marco 
Aurélio, a mesma. Por isso, nós resolvemos fazer essa situação. Então, 
não é só a rede municipal, a rede estadual também, de qualquer ordem, 
sofre das mesmas penalidades. Nós omitimos aqui nessa Casa muito 
mais pelo temor do que propriamente pelos princípios técnicos de 
discutir o lado pedagógico dentro das escolas. Por exemplo, quando você 
vai matricular um aluno seu, dentro de uma escola privada, lá ele diz 
assim: a metodologia é que todo mundo tem filho ou neto é essa, na rede 
estadual, nós não sabemos qual é a metodologia utilizada, ou alguém 
diz o contrário? Qual é a estrutura curricular montada agora? Então, eu 
quero dizer que eu concordo com o deputado Yglésio, mas quero elevar, 
nivelar, em todos os níveis educacionais, a mesma problemática, não 
é a estrutura que o governo municipal deixou de fazer ou que o outro 
deixou de fazer, não tem, e raramente são as escolas privadas que têm 
essas metodologias e algumas até quando vão oferecer para os alunos, 
dizem assim: Oh! nossa metodologia é melhor do que a metodologia 
do colégio X. Então, eu acho são todos os níveis, eu concordo, nós 
devíamos ter uma avaliação institucionalizada nos municípios e uma 
avaliação institucionalizada também no estado. Então, não é um ou 
outro não, todos estão devendo, tanto é que eu pergunto: o governo 
alardeia essa quantidade de curso profissionalizante, onde está a 
estrutura curricular disso? Bom, nós vamos dar prosseguimento. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Parecer nº 598, da Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania, em redação final, ao Projeto de Lei nº 252/2001, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, que institui a política de 
segurança e saúde no trabalho de agente de segurança pública no Estado 
do Maranhão. Relator, o deputado Wendell Lages. Em discussão. Em 
votação. Os que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à sanção. Projeto de Decreto Legislativo, nº 054, de autoria da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprova o pedido 
de reconhecimento do estado de calamidade pública no município de 
Pindaré Mirim. Relator: o deputado Wendell Lages. Em discussão. Em 
votação. Os que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. À 
sanção. Projeto de Decreto Legislativo n° 054, de autoria da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (lê). Em Discussão. Em Votação. 
Os Deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. 
À Sanção. À Promulgação. Projeto de Resolução Legislativa n° 222/21, 
de autoria do Deputado César Pires (lê). Em Discussão. Em Votação. 
Quem for a favor permaneça como está. Aprovado. À Promulgação. 
Deputado Rildo Amaral, eu gostaria que V.Exa. fizesse a Mesa conosco 
em decorrência de a Deputada Andreia se sentir impedida nesse 
momento. Requerimento n° 315, de autoria da Deputada Andreia 
Rezende (lê). Como vota o Deputado Rildo Amaral?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RILDO AMARAL - Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputada Cleide Coutinho? Abonar as faltas.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deferido. Requerimento n° 321, de autoria do 
Deputado Adriano. Por solicitação do autor, foi retirado de pauta. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Não há orador inscrito. Tempos dos Partidos ou 
Blocos. Bloco Parlamentar Democrático PP/Solidariedade, onze 
minutos, líder Deputado Ciro Neto e inscrito aqui o Deputado Rildo 
Amaral. O Deputado Fábio Braga queria, e eu queria pedir ao líder Ciro 
Neto que seja dividido o tempo. Cinco minutos para cada um. 

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos! Cumprimento os colegas deputados na 
pessoa da amiga Andreia. Senhores, venho registrar, a minha passagem, 
ontem, no município de Riachão e Carolina. Ontem, em Riachão, 
fui recebido na Câmara Municipal junto com o Presidente, Vereador 
Uelton Canuto, Vereador Roziel, Vereador Irmão Moisés, Vereador Dr. 
Wanderson Moreira, Vereadora Solange, Vereador Galdino e Jaba. E, 
logo depois, nos dirigimos ao estádio municipal Bringelão, onde se 
deu início uma obra muito sonhada, muito esperada pela população 
daquele município, especialmente pelos atletas, pelos jogadores de 
futebol, pelos boleiros. Eu, ainda, minha história não começa agora com 
Riachão. Meu pai, ainda no início da década de 80, instalou, Deputado 
Marco Aurélio, o primeiro telefone em Riachão e em Carolina. E isso 
fez com que minha família tivesse laços de amizades lá. E, quando eu 
comecei, em 2013, junto com os alunos da UEMA, onde eu fazia o 
curso de Geografia, ali, me aproximar mais da região, criei vínculos e 
laços que são de amizade. E quando me solicitaram um sonho antigo 
de iluminar o estádio municipal, eu não me furtei a isso. E eu queria 
agradecer de maneira muito especial. Agradecer, inclusive dizer da 
parceria do Deputado Rildo Amaral com o Secretário de Infraestrutura, 
Clayton Noleto. O Clayton que, além de ser amigo, ainda é uma pessoa 
que contribui muito nos meus desejos e nas minhas vontades de realizar 
pela Região Tocantina. E o Clayton, de maneira muito ímpar, comigo, 
de maneira bem cordial, me ajudou e complementou minha emenda 
para que eu pudesse iluminar o estágio municipal lá do Bringelão, em 
Riachão. E o bom é que eu já fui acompanhado das máquinas, já se 
instalou, Deputado César Pires, Presidente que tem colocado ordem na 
Casa, eu, junto com as máquinas já iniciamos, já colocamos as seis 
torres ali da iluminação com LED moderna que vai ter naquele estádio 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021 35
e agradeço também ao Secretário Clayton Noleto, que logo depois de 
eu ter saído de Riachão, me dirigi à cidade de Carolina, a cidade de 
Carolina que também hoje é um dos locais que reside minha família, 
meu pai e minha mãe passam metade do mês lá, e junto com amigos 
que fiz e vivem na minha rotina, como Rogério Pequé, Vereador 
Silmar, Rodolfo, O Doge, Secretário de Esporte, o Cléber, que estava 
lá também, o Fábio Marinho, Secretário de Infraestrutura, o Alisson 
Nascimento, de Comunicação, fomos ao Estádio Alto da Neblina. E lá, 
além da iluminação que será toda trocada, que iremos mudar, que iremos 
trocar também toda a grama, fazendo o sistema de irrigação, fazendo 
o sistema de drenagem, recuperação de arquibancada, recuperação de 
toda estrutura que está danificada do estádio municipal. E isso também 
se deve, além das minhas Emendas Parlamentares, à complementação 
e trabalho do Secretário Clayton Noleto, no qual eu faço questão, nesse 
momento, de agradecer a parceria e dizer que aquelas duas cidades, que 
tanto almejavam melhoria no esporte, tiveram, com o Deputado Rildo 
Amaral, a mão forte, porque o esporte é a nossa marca. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Muito bem, Deputado Rildo Amaral. Deputado 
Fábio Braga, cinco minutos. Declina. Bloco Parlamentar Independente, 
MDB, PRTB, PMN, oito minutos, Deputado Arnaldo Melo inscreveu 
a Deputada Socorro Waquim. Mais alguém, Deputado Arnaldo? Só 
a Deputada Socorro? A senhora tem oito minutos, Deputada Socorro 
Waquim.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem 
revisão da oradora) - Senhor Presidente, demais deputados, deputadas, 
internautas, maranhenses e timonenses, de uma forma especial. Senhor 
Presidente, eu venho a esta tribuna aproveitando o Tempo do Bloco 
para também destacar o assunto que ontem movimentou a cidade de 
Timon, que foi a assinatura da ordem de serviço e já início, inclusive, 
tem máquinas lá das pontes, das 04 pontes da MA-040. E trago esse 
assunto que já foi falado aqui pelo Deputado Rafael Leitoa, que é líder 
do governo e que também é de Timon, para ressaltar, Deputado Arnaldo, 
que essa é uma obra muito desejada muitos anos, há mais de 50 anos, 
60 anos, tem moradores que tem 80 anos nessa estrada. E é uma estrada 
importante porque liga o Sertão a Região dos Cocais. Eu quando fui 
deputada estadual, em 2002, já levantava a minha voz, àquela época, 
pedindo por essa estrada que ela fosse asfaltada, fossem feitas as pontes. 
E o tempo passou. E eu sei que muitas vozes se levantaram, nesta Casa, 
dos deputados daquela região pedindo essa ação. E quando eu tive a 
oportunidade, mais uma vez, de assumir nesta Casa, a minha primeira 
preocupação foi falar da MA-040. E volto a dizer pela importância de ser 
uma estrada economicamente viável. Ao longo dessa estrada, nós temos 
a economia de cerâmica, agricultura, agropecuária. Nós temos inúmeras 
ações, fruticulturas que são instaladas ao longo dessa MA e que trazem 
o fortalecimento à economia não só do município de Timon, mas do 
município de Matões. Mas é uma estrada, ao longo da sua história, que 
foi deteriorando e ela foi se transformando em um verdadeiro transtorno 
para as vidas das pessoas, principalmente para as crianças no período 
do inverno, porque a principal ponte, a ponte sobre o Garapa, que é um 
afluente do Rio Parnaíba muito forte, impedia as crianças de assistirem 
aulas, impedia as pessoas de irem para o trabalho, de terem a assistência 
médica e sempre era um transtorno. Eu até digo que a relação da MA-040 
com o povo de Timon, Matões que precisava trafegar por aquele trecho 
era uma relação de amor e ódio. Amor pela região, por morar ali e, às 
vezes, de ódio, porque aquela falta das pontes, a inexistência das pontes 
causava grandes transtornos. Quando fui prefeita, eu tive a oportunidade 
de fazer as pontes de madeira. Fiz duas de concretos e duas de madeira 
- isso eu já disse aqui, inclusive nessa tribuna - com recursos, na época, 
oriundos do governo de Zé Reinaldo. Mas as pontes foram queimadas 
e ficaram por mais de 12 anos sem serem recuperadas. Portanto, agora 
com essa decisão do Governo de fazer essa ação, eu tenho certeza que, 
atendendo requerimentos, claro, do Deputado Rafael Leitoa, que é líder 
do Governo. Mas eu sei que também olhou os nossos requerimentos, 
o 14, 16, 575, um de fevereiro, outro de maio, quando eu pude pedir, 
inclusive, para incluir no programa Maranhão Forte essa recuperação 
da estrada. A estrada começa a receber, então, as máquinas para fazerem 

as pontes. E o que é que nós desejamos com isso? Que finalmente o 
passo seguinte seja o passo do asfaltamento. Mas ontem também foi 
anunciado uma recuperação. E aí eu quero aproveitar para agradecer o 
Secretário Clayton Noleto, que no momento atendeu a reivindicação da 
comunidade que estava lá, presente, pedindo 3km de acesso também ao 
povoado Garapa, porque, no período do inverno, não entra nem animal. 
É um massapê, porque lá é uma área produtora de cera de carnaúba, é 
uma área dificílima de acesso. E ele prontamente atendeu. Acho que 
isso eu preciso destacar porque é importante essa sensibilidade dos 
gestores, dos executores que, ao perceber a necessidade dá comunidade, 
dá uma resposta rápida. Eu agradeço em nome de toda a comunidade, 
de Teresa que é a presidente da associação do Garapa e que reuniu a 
comunidade e solicitou essa ação. E, prontamente, foi autorizado, no 
momento, como uma sequência da recuperação que vai ser feita na MA-
040. Portanto um capítulo que nós avançamos. Precisamos escrever o 
outro capítulo, que é o asfaltamento. Lá já tem 14kms asfaltados, 7 km 
da época do governo Jackson Lago e 7km de uma emenda parlamentar 
do Deputado professor Sétimo Waquim, quando deputado federal, 
faltando ainda asfaltar em torno de 38, 40km, e aí sim, essa estrada 
vai estar pronta para o escoamento da produção e para a população ter 
uma acessibilidade melhor. Então, fazendo esse destaque, eu destaco 
também que a presença do vice-governador foi muito importante àquele 
nosso município e eu que sempre fui uma das políticas que sempre 
reclamei e senti falta, e sempre disse que Timon parece que ficava tão 
distante da capital que a gente não conseguia ver o Governo do Estado. 
Isso é bom, isso foi importante, o Vice-Governador Carlos Brandão 
esteve lá, me deu o privilégio de estar na minha casa, é um amigo dileto, 
do meu marido, um amigo de muito tempo, foram deputados federais 
juntos os dois, têm uma história desde 2007 e já colocaram àquela 
época, me lembro, 77 mil, recursos de bancadas, infelizmente, não era 
impositiva, para fazer essa estrada, que acabamos de relatar, e não saiu, 
então foi com muita felicidade que o recebemos na nossa casa, ontem. 
Mas eu falo de um outro assunto aqui para aproveitar o restante do meu 
tempo, muito importante, esse último minuto que falta, que é sobre a 
Segunda Semana do Encarcerado que a SEAP está fazendo. E trago esse 
assunto, mais uma vez, que é um assunto que me interessa, essa questão 
do encarceramento e principalmente no que diz respeito às mulheres. 
A gente tem visto ainda que nacionalmente de 10 mulheres que saem 
do presídio, 07 voltam porque não têm alternativa. E aí eu tenho que 
destacar que eu fui à SEAP, conheci o trabalho de ressocialização 
que é feita no sentido da escolarização e da profissionalização, não só 
de mulheres, mas de homens e mulheres encarcerados para que eles 
possam ter oportunidades e se ressocializar. Porque sair da prisão é 
normal quando completa o tempo da pena, mas o difícil é sair da prisão 
e encontrar esperança na sociedade, é recomeçar, é encontrar caminhos, 
é encontrar aceitação. E isso é muito mais difícil para as mulheres que 
muitas vezes sequer são recebidas pela própria família e a única saída, 
o único caminho que elas encontram é voltar novamente para o cárcere. 
Porque não conseguem outro espaço. E muitas vezes em decorrência de 
quê? Dos maridos, dos esposos que elas entendem que isso é uma forma 
de apoiar atividade econômica da família. Então, eu quero fazer esse 
registro dizendo da importância desse trabalho que o estado possa ter 
isso como plano de estado permanente, contínuo, que não tenha tempo 
de acabar, que não seja ação de um secretário competente, como está 
sendo o Dr. Murilo nessa ação, mas que seja um plano permanente para 
que mulheres e homens que saiam do cárcere do Maranhão possam ter 
uma colocação no mercado de trabalho e com isso a gente conseguir 
finalmente diminuir o custo-benefício que é ter uma pessoa aprisionada, 
um cidadão nas prisões seja do Maranhão e quiçá seja do mundo 
inteiro. Liberdade é a palavra, cidadania é a palavra e acima de tudo 
oportunidade é sempre necessária e urgente. Muito obrigada, Senhor 
Presidente, pela paciência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – É o que mais estou tendo hoje. Bloco Parlamentar 
Democrático/PL/Republicanos, oito minutos. Líder, deputado Vinícius 
Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado 
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Vinícius Louro, usar o Tempo do Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Vinícius Louro, oito minutos. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, internautas, 
telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor 
Presidente, o que me traz aqui, hoje, a esta tribuna... Justamente saudar 
aqui o Deputado Hélio Soares, deputado do PL, deputado que compõe 
o bloco e é um parlamentar desta Casa. Mas o que me traz aqui, nesta 
tribuna, é justamente para tratar sobre as rodovias na região de Médio 
Mearim, as MAs. Nesse final de semana, andando por toda região 
do Médio Mearim, Deputado Fábio Braga, pudemos constatar que, 
realmente, depois dessas chuvas, desse forte inverno que passou, precisa 
de alguma recuperação, aja vista, contudo, porém, todavia, a empresa 
Construservice já estava no trecho que liga Lago da Pedra até a BR em 
Bacabal. Mas não houve, em nenhum momento, a empresa trabalhando 
no trecho que liga Trizidela do Vale a Lago da Pedra, que são muitos 
buracos que tem ali naquela MA, como também a estrada que liga Cariri 
a Esperantinópolis, Deputado Arnaldo Melo. É uma estrada que até me 
estranha quando no projeto estava ali o asfaltamento. Primeiro, ficou só 
aquela camada da terraplanagem e o piche. Depois veio uma camada de 
asfalto muito fina. E está lá, ainda dá para todas as pessoas olharem. E 
o que a gente pede agora, justamente, é a reconstrução daquela estrada, 
porque ela não tem mais lugar onde botar remendo. Só se for remendo 
em cima de remendo. E aí nós estivemos no município de São Raimundo 
de Doca Bezerra. Nós estivemos no município de São Roberto nesse 
sábado. Estivemos no município de Esperantinópolis. E o que o povo 
e a população pede justamente é a construção daquela estrada. “Ah, o 
Governo está passando por dificuldade?” É verdade. Mas que faça o 
paliativo enquanto se faz o projeto da estrada, a licitação da estrada e 
a empresa fazer aquela estrada novamente com alargamento. Ali tem 
muitas áreas de erosão que estão. Eu acredito, Deputado Fábio Braga, na 
hora que começar o novo inverno, a estrada corta e deixar essa estrada 
para que as pessoas possam transportar as suas produções. O município 
de São Raimundo do Doca Bezerra, Poção de Pedras, Esperantinópolis, 
São Roberto, ali tem uma grande criação de bovinos. O agronegócio 
é muito forte e as pessoas precisam dessas estradas para transportar e 
comercializar esses produtos. Então eu venho aqui, Senhor Presidente 
César Pires, onde eu tenho muito respeito e essa cadeira lhe cai muito 
bem, pedir que o Governo do Estado do Maranhão, pedir ao Secretário 
Clayton Noleto que dê uma satisfação àquela população, mas uma 
satisfação de trabalho, uma satisfação que as máquinas possam chegar 
lá e começar logo o tapa buraco da estrada que liga o Cariri, município 
de Igarapé Grande, ao município de Esperantinópolis. Deputado Fábio 
Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (aparte)- Deputado 
Vinícius, eu entendo que esta Casa, no papel de fiscalizador, nós temos 
que ter um plano anual de conservação e plano de novas rodovias. É 
interessante que o Governo, muitas vezes, faz em áreas ou em regiões, 
e não especifica prazo, tempo, demora. A gente vê que algumas estão 
sendo inauguradas agora, como a estrada que liga municípios que 
outrora não tinham essas ligações e tem outras que tem uma pendência. 
Qual é a pendência? Que foi feito o recapeamento no inverno passado, 
e que não aguentaram nem um inverno. Eu digo isso, porque algumas 
das estradas nossas tem sido feito o recapeamento sem o mínimo de 
critério. Digo isso porque nós aqui, todos os deputados, isso não só 
nas estaduais, também nas federais, tem feito tipo tapa-buraco que não 
aguenta um inverno. O que ocasiona, isso da gente vir à tribuna aqui, ano 
após ano, falar dos mesmos pontos que estão sendo danificados nessas 
estradas. Essa região aí do Cariri, ali entre Igarapé e Poção de Pedras, 
é recorrente aqui nessa Casa, a gente ter essa preocupação desse acesso 
estar sendo feito, ano após ano. Então, eu acho que a SINFRA deveria 
mandar um estudo para cá, assim como nós temos um planejamento 
anual de vários segmentos da educação, na saúde, nós temos que ter 
um planejamento anual de como vai ser feita essa conservação em que 
período, como vai ser feito. Até para que a gente possa, como V.Exa. 
disse aí, dar satisfação a essas comunidades. Muitas dessas comunidades 

produzem, criam nessa região e têm dificuldade no acesso quando é 
para fazer o escoamento de produção. Essa dificuldade o estado podia 
amenizar, fazendo, criteriosamente, ano após ano, as devidas correções 
sem ter essa preocupação em fazer ela paliativa só para aquele período 
de inverno. Teria que ser feito por um período maior, vai levar dois, 
três, quatro anos esse recapeamento, isso é que eu acho importante que 
a Sinfra mande para essa Casa o plano anual, ou então nós criarmos 
uma lei em que a gente especifique, aí claramente, que, ano após ano, a 
Sinfra ou o órgão competente, a secretaria competente, mande um plano 
anual de recuperação e de novas rodovias do Estado do Maranhão. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito 
obrigado, Deputado Fábio Braga, pelo aparte e realmente essa situação 
da forma que V. EXª está colocando é o que tem que ser feito. Então, 
eu também vou fazer esse pedido à Sinfra, eu acho que a Comissão de 
Obras e Serviços Públicos desta Casa também tem que fazer o mesmo. 
E nós agora temos que, realmente, é o anseio da população, nós somos 
representantes do povo, e vir aqui a esta Casa cobrar do Governo do 
Estado do Maranhão para que essas obras possam ser feitas. Eu sei 
que tem um contrato de conserva regional e um contrato de conserva 
da região do Médio Mearim, é a empresa Construservice, que onde 
o proprietário é o Sr. Eduardo DP, e de antemão, eu já peço que seja 
realizada, o mais rápido possível, o tapa-buracos da estrada que liga 
Lago da Pedra a Trizidela do Vale e principalmente do Cariri, município 
de Igarapé Grande, ao município de Esperantinópolis. E isso, deputado 
Fábio Braga, o que eu estou pedindo é um tapa-buraco paliativo para 
que possa fazer uma reconstrução dessa estrada. Então, nós não vamos 
esperar o projeto, esperar a licitação do jeito que está, faz o paliativo, 
mas sabendo que a estrada já está em condições intrafegáveis, mesmo 
agora, isso aqui é para amenizar porque o tanto de carros que estão 
lá com os pneus estourados, rodando à noite, o pessoal já fica com 
receio de andar na estrada, porque são aqueles buracos panelas que 
até caminhonete está estourando pneu. E aí o que a gente pede aqui? 
Que o Governo faça isso. Nós entendemos o momento da dificuldade. 
Nós entendemos o momento agora que nós saímos de um período 
chuvoso, mas nós temos que cobrar e pedir porque o momento é agora. 
Nós não podemos esperar outro inverno vir que aí vai ficar inviável. 
Agora, se do jeito que está no verão está lá arriscado, as erosões estão 
comendo as rodovias, os buracos estão grandes, imaginem se passar 
um outro inverno. Sai até mais caro para o próprio Governo do Estado 
do Maranhão. Então eu acho que se as empresas tivessem cumprindo 
com essa conservação de acordo com a programação de quem ganhou 
o contrato de conservação das rodovias das MAs na região do Médio 
Mearim, talvez sairia até mais barato para o Estado. Porque um buraco 
está nascendo ali, outro acolá, então tem uma despesa agora. Se está toda 
esburacada, é outra despesa para o Estado. Então, Senhor Presidente, é 
essa a minha solicitação à Sinfra, ao Governo do Estado do Maranhão, 
que essas obras possam ser realizadas o mais rápido possível. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Escala de Reserva. Partido Verde. Deputado César 
Pires, cinco minutos. Declina. PSDB. Líder: Deputado Wellington 
do Curso. Declina. Eu quero registrar aqui, a pedido do queridíssimo 
Deputado Hélio Soares, a presença do Prefeito de Sítio Novo, o Prefeito 
Antônio. Ao Senhor Prefeito, sucesso na sua vida. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão.

Ata da Quadragésima Sessão Ordinária da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dezoito de agosto dois mil e vinte 
e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Deputada Andrea Martins Rezende
Segunda Secretária, em exercício, Professora Socorro Waquim
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores De-
putados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carli-
nhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Dou-
tor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,  Doutora 
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fá-
bio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Luís Henri-
que Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Cos-
ta, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. 
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutora Helena Duai-
libe e  Rafael Leitoa. Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e concedeu 
a palavra aos Deputados Luís Henrique Lula da Silva, Professor Marco 
Aurélio, Antônio Pereira, Doutor Yglésio e Ana do Gás. Esgotado o 
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente, ao 
declarar aberta a Ordem do Dia, anunciou, em único turno, regime de 
urgência, Medida Provisória nº 360/2021, encaminhada pela Mensa-
gem governamental nº 086/2021, que autoriza o Poder Executivo a uti-
lizar recursos públicos para assegurar a adequada prestação do serviço 
de transporte aquaviário intermunicipal, com parecer favorável da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), que foi aprovada e 
encaminhada à promulgação. Em segundo turno,  tramitação ordinária, 
também foi aprovado e encaminhado à promulgação o Projeto de Reso-
lução Legislativa n° 140/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa, 
que concede a medalha “Manuel Beckman” ao Ex-Presidente José Sar-
ney, com parecer favorável da CCJC. Os Projetos de Resolução Legis-
lativa nos 017/2021 e 025/2021, de autoria da Deputada Doutora Helena 
Duailibe, foram transferidos, devido à ausência da autora. No Primeiro 
Horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Luís Henrique 
Lula da Silva. No  tempo destinado aos partidos e blocos, discursou o 
Deputado Vinícius Louro, pelo Bloco Parlamentar Democrático; De-
putada Ana do Gás, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão;  
Deputado Wellington do Curso, pelo Partido Social da Democracia e 
Professora Socorro Waquim, pelo Bloco Parlamentar Independente. No 
horário destinado ao Expediente Final, não houve oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Depu-
tado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 19 de 
agosto de 2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andrea Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Professora Socorro Waquim
Segunda Secretária, em exercício

Ata da Quadragésima Primeira Sessão Ordinária da Terceira Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove de agosto dois mil 
e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rafael Leitoa.
Primeira Secretária, Deputada Andrea Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Deputado Paulo Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores De-
putados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Car-
linhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Yglé-

sio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Luís Henrique Lula da Silva, Neto Evangelista, 
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora So-
corro Waquim, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellin-
gton do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senho-
res (as) Deputados (as): Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Othelino Neto, Ricar-
do Rios e Rildo Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, o Presidente Rafael Leitoa declarou aberta a Sessão, determinou 
a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, 
e fez uso da palavra no tempo destinado ao Pequeno Expediente, assu-
mindo a Presidência neste tempo o Deputado Paulo Neto. Em seguida, 
ocuparam a Tribuna os Deputados Doutor Yglésio e Vinícius Louro. 
Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presi-
dente, ao declarar aberta a Ordem do Dia, anunciou, em primeiro turno, 
tramitação ordinária, os Projetos de Lei, de autoria do Deputado Ciro 
Neto, nos: 325/2021, que cria diretrizes para o programa de qualidade 
de vida da mulher durante o climatério e pós-climatério nos estabe-
lecimentos públicos de saúde do Estado do Maranhão; 326/2021, que 
institui diretrizes para o programa de capacitação para os profissionais 
que atuam nas atividades de agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias; 355/2021, que institui diretrizes para o programa 
emergencial de promoção à saúde integral em regiões rurais no âmbito 
do Estado do Maranhão, para a prevenção e o enfrentamento do coro-
navírus (covid-19). Com pareceres favoráveis da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJC e da Comissão de Saúde, acatando 
substitutivo; 350/2021, que institui diretrizes para a política de incen-
tivo à segurança dos mototaxistas e motoboys, e renovação da frota de 
motocicletas utilizadas como ferramentas de trabalho no âmbito do Es-
tado do Maranhão. Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão 
de Administração Pública e Seguridade Social, acatando substitutivo; 
328/2021, 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. Com parecer 
favovável da CCJC, acatando emenda supressiva e o Projeto de Lei nº 
342/2021, ainda de autoria do Deputado Ciro Neto, que institui o Dia 
do Motociclista, no âmbito do Estado do Maranhão, com parecre favo-
rável da CCJC. Todos estes projetos foram aprovados e encaminhados 
encaminhados ao segundo turno. Da mesma forma, foram aprovados 
os Projetos de Resolução Legislativa nº 017/2021 e 025/2021, autoria 
da Deputada Doutora Helena Duailibe, que concede a Medalha Ma-
nuel Beckman ao jornalista ao colunista Pergentino Holanda Silva e à 
Professora Doutora Filomena Regina Barbosa Gomes Galas, com pare-
ceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Su-
jeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados os Requerimentos nos 
313, solicitando que seja realizada sessão solene no mês de outubro de 
2021 para entrega da Medalha Manuel Beckman aos engenheiros Lou-
rival da Cunha Souza, coordenador da campanha SOS Vida, e Francisco 
Soares, concedidas por projetos de resolução já aprovados nesta Casa 
e 314/2021, para que  seja agendada para o dia 01 de outubro de 2021, 
Sessão Solene que concederá a medalha “Manuel Beckman” ao Promo-
tor de Justiça José Augusto Cutrim Gomes, de autoria dos Deputados 
César Pires e Wellington do Curso, respectivamente. Tansferidos para 
a próxima sessão ordinária os Requerimentos no 315/2021, de autoria 
da Deputada Andréia Martins Rezende, por falta de quórum da Mesa e 
312/2021, do Deputado Adriano, devido à ausência do autor. Por fim, a 
Mesa deferiu o Requerimento 311/2021, do Deputado Antônio Pereira, 
encaminhando ofício Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado 
da Educação, Felipe Camarão, solicitando a doação de um espaço da 
área livre na Escola Estadual Francisco Alves II no Município de Da-
vinópolis, a fim de abrigar a sede da União Municipal  dos Estudantes 
Secundaristas do referido município. No Primeiro Horário do Grande 
Expediente, não houve oradores inscritos. No  tempo destinado aos par-
tidos e blocos, falou o Deputado Luís Henrique Lula da Silva, pelo Blo-
co Unidos pelo Maranhão. No horário destinado ao Expediente Final, 
também não houve oradores. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi 
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encerrada e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devida-
mente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 19 de agosto de 2021.  

Deputado Rafael Leitoa
Presidente, em exercício

Deputada Andrea Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputado Paulo Neto
Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 585/2013

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais; nos ter-
mos do Edital de Inscrição – TCE, publicado no Diário da Assembleia 
nº 229, de 19 de agosto de 2021; em conformidade com o disposto nos 
arts. 31, XIII e 52, §2º, II, da Constituição do Estado e nos arts. 264 e 
265 do Regimento Interno; 

RESOLVE:

NOMEAR COMISSÃO ESPECIAL, composta pelos Senhores 
Deputados: Professor Marco Aurélio (PC do B-BPUPM), Rafael Lei-
toa (PDT-BPUPM) e Ricardo Rios (PDT-BPUPM); Professora Socorro 
Waquim (MDB-Bloco-Independente) e Ariston (REPUBLICANOS-
-BPD), para no prazo de até 10 dias emitir parecer conclusivo acerca 
das inscrições e atendimento das exigências legais para preenchimento 
do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 
vago em decorrência da aposentadoria do Conselheiro Raimundo No-
nato de Carvalho Lago Junior, conforme Mensagem PRESI TCE-MA 
nº 003/2021.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 

em São Luís - MA, 24 de agosto de 2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente  

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeiro Secretário

Deputada Drª. Cleide Coutinho
Segundo Secretário

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

   P A R E C E R Nº 020 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

385/2021, de autoria do Poder Executivo, que Aprova a declara-
ção de concordância do Poder Executivo com a absorção, à Malha 
Rodoviária Federal, do Trecho da Rodovia MA-006, compreendido 
entre os Municípios de Balsas e Alto Parnaíba, pertencente a esta 
Unidade Federativa, com extensão de 241,70 km.

   Em suma, o Projeto de Lei em apreço, visa obter aprovação 
deste Poder quanto à Declaração, que integra o Anexo Único desta 
proposta, na qual o Poder Executivo manifesta sua concordância com 
a absorção, pela União, do Trecho da Rodovia MA-006, compreendi-
do entre os Municípios de Balsas e Alto Parnaíba, pertencente a esta 
Unidade Federativa, com extensão de 241,70 km, passando a ser 
uma Rodovia Federal, conforme solicitação constante do Ofício nº 
72818/2021/SRE-MA, da Superintendência Regional do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes no Maranhão, como bem 

esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de Lei.
  Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionali-
dade e legalidade (Parecer nº 651/2021), nos termos regimentais, vem 
agora a propositura de Lei a esta Comissão Técnica Pertinente para que 
seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento In-
terno.

Convém destacar, que a Lei Federal nº 12.379, de 6 de janeiro de 
2011, que Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação – SNV autoriza 
a União a realizar a incorporação mediante anuência do Estado a 
quem pertença a rodovia  no caso do traçado coincidir com dire-
triz de rodovia federal. Vejam que existem dois requisitos básicos: a 
anuência do Estado e a coincidência do traçado da rodovia estadual com 
diretriz de rodovia federal.

Outrossim, o art. 2º do Decreto nº 5.621, de 16 de dezembro 
de 2005 que Regulamenta a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, estabelece que poderão 
ser incorporados à Rede Rodoviária sob jurisdição federal, mediante 
portaria específica do Ministro de Estado dos Transportes, trechos de 
rodovia estadual implantada, cujo traçado coincida com diretrizes de 
rodovia federal planejada e constante do Sistema Rodoviário Federal, 
com manifestação favorável do Estado da Federação envolvido, 
caso em espécie. 

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 

Ordinária, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Segu-
ridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.

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

dade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Proje-
to de Lei Ordinária nº 385/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                                                                                                                                               
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Hélio Soares            _____________ ______________                                                                                                                                 
Deputada Betel Gomes       ______________________________                                               
Deputado Ciro Neto                                                         ______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 588/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 376/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Fábio Braga, que Institui a Semana Estadual do 
Educador Maranhense. 

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituída a 
Semana Estadual do Educador Maranhense, a ser comemorada, anual-
mente, com início no dia 15 do mês de outubro. 

Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei, guarda 
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correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 9.565, de 08 de março 
de 2012, que Institui no Calendário Oficial do Estado do Maranhão a 
Semana Estadual de Valorização do Educador e dá outras providências.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vo-
tação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 376/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária                    nº 9.565, de 08 de março de 
2012, o qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 376/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
                                                  
Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                    __________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                  __________________________
Deputado Duarte Júnior             __________________________                                       
                                                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 613/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei Ordi-

nária  nº 036/2020, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da informação do Número Internacio-
nal Patronizado - ISBN dos livros, apostilas e similares nas listas de 
materiais escolares em todas as instituições da rede privada de ensino 
infantil, fundamental, médio, superior e de pós-graduação no âmbito do 
Estado do Maranhão.

               Através da Mensagem nº 111/2020, o Senhor Governador 
do Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do 
art.64, IV da Constituição Estadual, vetou integralmente o Projeto de 
Lei Ordinária nº 036/2020 por violar os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade.   

De acordo com o art. 47, da Constituição Estadual, o Projeto de 
Lei aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se 
o Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebi-
mento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de Lei 
aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como funda-
mento a inconstitucionalidade da Lei ou a carência do interesse público, 
podendo ser total ou parcial. No caso em análise o Veto foi integral.

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que em que pese a intenção do legislador, há de ser negada sanção à 
propositura, vez que a proposta legislativa em comento, ao desconside-

rar outras formas de se individualizar os livros, apostilas e materiais 
similares exigidos pelas instituições de ensino privadas localizadas no 
Estado do Maranhão e estabelecer elevado valor de multa por recla-
mação individual em caso descumprimento, acaba por inobservar o 
princípio da proporcionalidade.

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no ordena-
mento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do devido 
processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal) e, em con-
junto com o Princípio da Proibição de Excesso ou da Razoabilidade, 
consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana direta-
mente das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa 
medida, direito justo e valores afins, devendo ser observado, quando da 
propositura de normas legais.

A individualização dos livros a ser utilizados pelas instituições 
de ensino privadas de acordo com título, autor, país, editora e edição 
também pode se dar mediante utilização das normas de referências es-
tabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Desse modo, indicada referência conforme ABNT, mesmo que desprovi-
da de ISBN, a instituição de ensino ainda conseguiria garantir, ao con-
sumidor, o direito à informação vez que lograria êxito em identificar 
os livros a ser utilizados conforme título, autor, país, editora e edição.

O estabelecimento de valor fixo sem levar em consideração as 
desigualdades existentes entre as instituições privadas de ensino in-
fantil, fundamental, médio, superior e de pós-graduação localizadas 
no Estado, é medida que viola tanto o princípio da proporcionalidade 
quanto os parâmetros contidos no art. 57 do Código de Defesa do Con-
sumidor, norma geral que rege as relações consumeristas. 

Acerca da impossibilidade de a atividade legislativa utiliza-se de 
excessos normativos e prescrições irrazoáveis, o seguinte julgado do 
Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI 
N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO 
NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODO-
VIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, 
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO 
CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CON 
TRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE 
ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITU-
CIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECES-
SIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRE-
CEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA 
DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de 
julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: 
não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Prece-
dentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das 
Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos 
institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. 
Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observân-
cia de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no 
princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e 
as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indeni-
zação, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do 
vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o 
valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta 
de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitu-
cional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001. 

(STF, ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 
julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090, DI-
VULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nessas circunstâncias, tendo em vista que a proposta legislativa 
desconsidera outras formas de alcançar a individualização dos livros 
e, assim, garantir ao consumidor o direito à informação, bem como fixa 
elevado valor de multa sem qualquer aferição gravidade da infração, 
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vantagem auferida e condição econômica do prestador de serviço, 
forçoso reconhecer que o Projeto de Lei nº 036/2020 viola os prin-
cípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo essa a razão pela 
qual oponho veto integral.

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que o referido projeto de lei fere os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade, que aduz que deve haver uma 
proporção adequada entre os meios utilizados e os fins desejados. 
Proíbe não só o excesso (exagerada utilização de meios em relação 
ao objetivo almejado), mas também a insuficiência de proteção (os 
meios utilizados estão aquém do necessário para alcançar a finalidade 
do ato). Portanto, as razões do veto governamental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total 

aposto ao Projeto de Lei nº 036/2020, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade material.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei 
nº 036/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
Deputado Doutor Yglésio                                _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 624 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 351/2021, 
de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Dispõe sobre a 
contratação de jovens em eventos, projetos esportivos e cultu-
rais que contem com benefício fiscal concedido pelo Governo do 
Estado do Maranhão.

A Proposição de Lei sob exame, prevê que os eventos, 
projetos esportivos e culturais realizados que contem com bene-
fício fiscal concedido pelo Governo do Estado, deverão reservar 
em suas contratações de mão de obra, um mínimo de 10% (dez 
por cento) a serem preenchidos entre jovens aprendizes, jovens 
que cumprem ou tenham cumprido medida socioeducativa, jo-
vens inscritos em projetos esportivos, Cultural, ou projetos e pro-
gramas sociais desenvolvidos pelo Governo do Estado.

Primeiramente, se faz necessário mencionar que o Projeto, sob 
análise, em sua redação diz que “os eventos deverão contratar”, quem 
contrata é pessoa jurídica ou pessoa física que promove o evento pois 
estes são desprovidos de personalidade jurídica.

A Magna Carta Federal no seu art. 22, inciso I, determina que  
compete à União legislar sobre direito do trabalho, in verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrá-

rio, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;” (original sem 
grifos) 

A matéria tratada no Projeto de Lei refere-se cota na contrata-
ção de mão de obra e está inserida nas normas de direito do trabalho. 

Consoante a CF/88 a competência privativa para legislar sobre direito 
do trabalho é da União, não podendo o Estado legislar sobre o assunto, 
sob pena de ferir as normas de competência do processo legislativo 
estabelecido na Magna Carta Federal, padecendo de inconstituciona-
lidade monoestática (formal).

Sobre o assunto, vejamos entendimento o Supremos Tribunal 
Federal:

“Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 1.314, 
de 1º-4-2004, do Estado de Rondônia, que impõe às empresas de cons-
trução civil, com obras no Estado, a obrigação de fornecer leite, café e 
pão com manteiga aos trabalhadores que comparecerem com antece-
dência mínima de quinze minutos ao seu primeiro turno de labor. Usur-
pação da competência da União para legislar sobre direito do trabalho 
(inciso I do art. 22). [ADI 3.251, rel. min. Ayres Britto, j. 18-6-2007, 
P, DJ de 19-10-2007.]”   

“Ação direta de inconstitucionalidade: Lei distrital 3.705, de 
21-11-2005, que cria restrições a empresas que discriminarem na con-
tratação de mão de obra: inconstitucionalidade declarada. Ofensa à 
competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de 
licitação e contratação administrativa, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais de todos os 
entes da Federação (CF, art. 22, XXVII) e para dispor sobre direito do 
trabalho e inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV, e art. 22, I). [ADI 
3.670, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 2-4-2007, P, DJ de 18-5-2007.]

Como visto, o Projeto de Lei, ora em análise,  padece de inscons-
titucionalidade formal, por invadir a competência legislativa da União, 
violando assim, o inciso I, do art. 22, da Magna Carta Federal e em con-
sequência viola o princípio federativo e do devido processo legislativo. 
E ressaltando que no pós positivismo os princípios possuem força nor-
mativa com aplicabilidade direta, não sendo apenas meros instrumentos 
de interpretação.  

Por fim, vale destacar, que já tramitou nesta Comissão Técnica 
Permanente, o Projeto de Lei nº 053/2021, de autoria do Senhor Depu-
tado Wellington do Curso, com o mesmo teor, tendo esta Douta Comis-
são se manifestado pela sua inconstitucionalidade, através do Parecer nº 
358/2021, datado de 26 de abril de 2021.

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

351/2021, com base nos fundamentos supracitados. 
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 351/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
____________________________                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 635 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade juridicida-

de e boa técnica legislativa do Projeto de Lei Ordinária nº 304/2021, de 
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da publicação diária de listagem de todos os vacina-
dos contra COVID-19 no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 
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providências.

A Proposição de Lei, em análise, visa estabelecer a obrigatorie-
dade dos Municípios, através de suas Secretarias de Saúde, publicar 
a lista dos vacinados contra a Covid-19.

Conforme o art. 18, da Magna Carta Federal, a organização po-
lítico-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autôno-
mos, nos termos desta Constituição.

O Poder Público Municipal possui auto-organização e norma-
tização própria, autogoverno e auto-administração que nada mais é 
que as competências administrativas, tributárias e legislativas extraídas 
diretamente da Constituição Federal, não podendo o Poder Legislativo 
Estadual interferir na administração dos Municípios estabelecendo atri-
buições aos mesmos sem sustentação Constitucional, sob pena de tais 
atos padecerem de inconstitucionalidade.

A Constituição Federal no art. 30, estabelece, dentre outras, com-
petências do Município os assuntos de interesse local e “prestar, com 
a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população.”  

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 37, já prevê como 
um dos princípios da Administração Pública o princípio da publicidade, 
então, já é uma obrigação dos Municípios a publicação da listagem dos 
vacinados.    

Infere-se, portanto, que a matéria do Projeto de Lei sob análise é, 
segundo a Constituição Federal, dotado de inconstitucionalidade, visto 
que fere o princípio da autonomia dos Municípios, na medida em que 
propõe legislar sobre assuntos de interesse local.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

304/2021, por estar eivado de inconstitucionalidade, visto que a ma-
téria sob exame é da competência legislativa dos Municípios.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 304/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.    
                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                  _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 636 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 212/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Indica que os estabelecimentos 
comerciais que vendem facas, estiletes, canivetes ou similares devem 
dispor esses produtos em compartimentos protegidos por vidro ou acrí-
lico para venda ao consumidor.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instaurado, no âmbito 
do Estado do Maranhão, que os estabelecimentos que comercializam 
facas, estiletes, canivetes ou similares disponham esses produtos ao 
consumidor em compartimentos específicos protegidos por vidro ou 
acrílico.

Prevê ainda a propositura de Lei, que ficam isentos da regra de 
disposição em compartimento protegido aqueles produtos que já vierem 
devidamente embalados e protegidos pelos fabricantes.

No tocante à competência para iniciar Projetos de Lei, a Cons-
tituição Estadual em simetria com a Federal, assegura a determinadas 
pessoas ou grupos de pessoas a iniciativa para propositura de Leis.

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 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 iniciativa é cha-
mada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar o 
processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto, 
a proposição se apresenta conforme à Constituição.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União                  (art. 
21 e 22, CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

A proposição em análise dispõe em sua essência, sobre a prote-
ção ao consumidor, matéria de competência concorrente dos entes 
da federação, nos termos dos art. 24, VIII, da CF/88:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: [...]

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico; [...]

Com efeito, a defesa do consumidor está prevista no art. 5º, 
XXXII, da Constituição Federal de 1988. Por este motivo, entende-se 
que o Direito do Consumidor possui patamar de direito constitucional, 
principalmente por proteger e intervir em uma relação em que uma das 
partes é mais fraca/vulnerável. A constitucionalização ou a publicização 
do direito privado tem consequências importantes na proteção do con-
sumidor. A Constituição Federal é a garantia (de existência e proibição 
do retrocesso) e o limite de um direito privado construído sob seu siste-
ma de valores e incluindo a defesa do consumidor como princípio geral.

Outrossim, em matéria de legislação concorrente, conforme es-
tabelecem os §§ 1º e 4º, do art. 24, da CF/88, cabe à União estabelecer 
normas gerais e isso não exclui a competência suplementar dos Estados. 
A justificativa razoável é o forte intuito de proteção do consumidor que 
animou o Poder Constituinte originário a atribuir a pluralidade de entes 
com atribuições legislativas para melhor atender as tutelas dos consu-
midores.

Como podemos observar, a legislação sobre consumo insere-se 
num ambiente de concurso entre a União, Estado e o Distrito Federal.

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exa-
me está legislando em prol do consumidor.  Portanto, a matéria tem 
amparo constitucional, visto que considerando o regramento brasileiro 
não reservou à União e/ou aos Municípios legislar privativamente sobre 
o assunto, fica permitido aos Estados entrar nesse campo legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 

212/2021, por encontrar-se conforme a Constituição Federal e Estadual.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 212/2021, nos termos do 
voto do Relator. 

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

em 24 de agosto de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
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Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Doutor Yglésio                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 639 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 339/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que 
“Dispõe sobre a divulgação, pelos órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta do Estado do Maranhão, de informações sobre 
obras públicas cuja execução esteja em andamento.”

O Projeto de Lei, ora em análise, prevê que a Administração Pú-
blica Direta do Estado do Maranhão, as Autarquias, as Fundações Pú-
blicas, as Empresas Públicas, as sociedades de economia mista e as de-
mais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado deverão 
divulgar, em suas respectivas páginas da internet, independentemente 
de requerimento, informações sobre as obras públicas cuja execução 
esteja em andamento.

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 determinados 
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes 
no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza 
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no 
Art.42, da CE/89.

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:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 339/2021, na forma de 
Substitutivo anexo a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 339/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
____________________________                   

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 339/2021

Dispõe sobre a divulgação, pelos 
órgãos e entidades da administração 

pública direta e indireta do Estado do 
Maranhão, de informações sobre obras 
públicas cuja execução esteja em anda-
mento. 

Art. 1º A Administração Pública Direta do Estado do Maranhão, 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as socieda-
des de economia mista e as demais entidades controladas direta ou in-
diretamente pelo Estado deverão divulgar, em suas respectivas páginas 
da internet, independentemente de requerimento, informações sobre as 
obras públicas cuja execução esteja em andamento. 

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput deste 
artigo, constarão no mínimo as informações fixadas no DECRETO Nº 
28.815, DE 10 DE JANEIRO DE 2013, que Regulamentam os pro-
cedimentos preparatórios para contratação de bens, serviços e obras e 
dá outras providências, por empreiteiras ou concessionárias de serviço 
público. 

§ 2º Devem também ser divulgados os valores efetivamente pa-
gos com a data do respectivo pagamento. 

Art. 2º 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 641/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Proje-
to de Lei nº 365/2021, de autoria da Deputada Daniella Tema, que 
“Cria o Cadastro Estadual de entidades que integram a Rede de Defesa 
dos Direitos das Mulheres, no âmbito do Estado do Maranhão.”

O referido Projeto de Lei está criando a Cadastro Estadual de 
entidades que integram a Rede de Defesa dos Direitos das Mulheres 
que será organizado e administrado pela Secretaria Estadual da Mulher. 

A Constituição Estadual em repetição obrigatória da CF/88, de-
termina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao Governador 
do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que atribui-
ções a serem executados pelos órgãos da Administração Pública 
pertencente a estrutura do Poder Executivo, a deflagração do pro-
cesso legislativo é da competência do Governador do Estado.

Nesta assertiva é o entendimento esposado pelo Supremo Tribu-
nal Federal quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucio-
nalidade abaixo citadas:

“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 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” ADI-MC 2799 / RS (original sem grifos)

A Lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de 
Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele Estado. 
À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do chefe do Poder 
Executivo estadual as leis que versem sobre a organização admi-
nistrativa do Estado, podendo a questão referente à organização e 
funcionamento da administração estadual, quando não importar 
aumento de despesa, ser regulamentada por meio de decreto do 
chefe do Poder Executivo (...). Inconstitucionalidade formal, por 
vício de iniciativa da lei ora atacada. [ADI 2.857, rel. min. Joaquim 
Barbosa, j. 30-8-2007, P, DJ de 30-11-2007.] ( grifei)

Lei do Estado de São Paulo. Criação do Conselho Estadual de 
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Controle e Fiscalização do Sangue (COFISAN), órgão auxiliar da 
Secretaria de Estado da Saúde. Lei de iniciativa parlamentar. Vício 
de iniciativa. Inconstitucionalidade reconhecida. Projeto de lei que 
visa à criação e estruturação de órgão da administração pública: ini-
ciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CF/1988). 
Princípio da simetria. [ADI 1.275, rel. min. Ricardo Lewandowski, 
j. 16-5-2007, P, DJ de 8-6-2007.] = ADI 3.179, rel. min. Cezar Peluso, 
j. 27-5-2010, P, DJE de 10-9-2010. (Grifei)

É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo (me-
diante projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/2001, por meio de 
decreto) na elaboração de normas que de alguma forma remode-
lem as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa de 
determinada unidade da Federação. [ADI 3.254, rel. min. Ellen Gracie, 
j. 16-11-2005, P, DJ de 2-12-2005.] = AI 643.926 ED, rel. min. Dias 
Toffoli, j. 13-3-2012, 1ª T, DJE de 12-4-2012.

Então, a deflagração do processo legislativo criando o Cadastro 
Estadual da Rede de Defesa dos Direitos da Mulher para ser organizado 
e gerido pela Secretária Estadual da Mulher, é uma questão adminis-
trativa do Poder Executivo, inclusive poderá ser realizada via Decreto, 
sendo a iniciativa legislativa única e exclusiva do Governador do Esta-
do, não cabendo ao Poder Legislativo tal competência. 

Que pese a relevância da matéria, o referido Projeto de Lei pade-
ce de inconstitucionalidade formal por invadir a competência privativa 
do Governador do Estado e por consequência violar o princípio da se-
paração dos poderes.

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 
365/2021, por sua inconstitucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 365/2021, por possuir vício 
formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 365/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Doutor Yglésio                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 642 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade do Projeto de Lei nº 327/2021, de autoria do Senhor Deputa-
do Ciro Neto, que Dispõe sobre a aplicação do questionário M-CHAT 
para realização do rastreamento de sinais precoces do autismo durante 
atendimentos em unidades de saúde públicas e privadas do Estado do 
Maranhão.

 Nos termos da presente propositura de Lei, conforme a Lei Fe-
deral nº 12.764/2012 que Institui a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no seu art. 2º, 
III,  prevê  como diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direi-
tos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista a atenção integral às 

necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, 
objetivando o diagnóstico precoce.

Também em seu art. 3º do Diploma Legal mencionado acima, 
estabelece como direito da pessoa com transtorno do espectro autista o 
diagnóstico precoce, ainda que não definitivo.

Neste sentindo, o Ministério da Saúde formulou a Diretrizes de 
Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Au-
tismo (TEA) onde na página 36 estabelece o seguinte:

“6.1 Instrumentos de uso livre para rastreamento/triagem de 
indicadores de desenvolvimento infantil e dos TEA O diagnóstico de 
TEA permanece essencialmente clínico e é feito a partir de observações 
da criança e entrevistas com pais e/ou cuidadores. O uso de escalas e 
instrumentos de triagem padronizados ajuda a identificar proble-
mas específicos, sendo muito importante para o rastreamento e a 
triagem de casos suspeitos, mas não é essencial para a avaliação 
nosológica. 

A partir da identificação dos sinais de alerta, podem ser iniciadas 
a intervenção e a monitoração dos sinais e sintomas ao longo do tempo. 
É importante salientar que há instrumentos de rastreamento/ triagem 
que podem ser aplicados por profissionais de diversas áreas, para que 
se possa ser o mais abrangente possível. Instrumentos de rastreamento 
são aqueles que, em linhas gerais, detectam sinais relativos ao que pode 
estar relacionado ao espectro, mas não determinam o diagnóstico.

 Vale destacar que tais instrumentos fornecem informações 
que levantam a suspeita de haver sinais que podem vir a ser asso-
ciados ao diagnóstico, sendo necessário o devido encaminhamento 
para que o diagnóstico propriamente dito seja realizado por profis-
sional treinado e capacitado para isso. No caso dos transtornos do 
espectro do autismo, recomenda-se que seja realizado diagnóstico 
diferencial. 

Entre os instrumentos para rastreamento/triagem de indicadores 
clínicos de sinais iniciais de problemas de desenvolvimento, temos os 
Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento Infantil (Irdi) 
(veja o anexo A). Os Irdi consistem de um instrumento de observa-
ção e inquérito que pode ser usado no rastreamento do desenvol-
vimento. Criados e validados por um grupo de especialistas brasi-
leiros, os Irdi são de uso livre pelos profissionais de saúde para uso na 
Atenção Básica. São compostos por 31 indicadores de bom desenvol-
vimento do vínculo do bebê com os pais, distribuídos em quatro fai-
xas etárias de zero a 18 meses, para observação e perguntas dirigidas à 
díade mãe (ou cuidador)-bebê. O possível risco para o desenvolvimento 
decorre da ausência de características do desenvolvimento descritas nos 
itens (KUPFER et. al., 2009; LERNER, 2011). 

Entre os instrumentos de rastreamento/triagem de indicado-
res dos TEA adaptados e validados no Brasil, apenas o Modified 
Checklist for Autism in Toddlers (M-Chat) é de uso livre (veja o 
anexo B). 

O M-Chat é um questionário com 23 itens, usado como triagem 
de TEA. Pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde. Como 
mencionado, é composto por 23 perguntas para pais de crianças de 18 
a 24 meses, com respostas “sim” ou “não”, que indicam a presença de 
comportamentos conhecidos como sinais precoces de TEA. Inclui itens 
relacionados: (a) aos interesses da criança no engajamento social; (b) à 
habilidade de manter o contato visual; (c) à imitação; (d) à brincadeira 
repetitiva e de “faz de conta”; e (e) ao uso do contato visual e de gestos 
para direcionar a atenção social do parceiro ou para pedir ajuda (LOSA-
PIO; PONDÉ, 2008; CASTRO-SOUZA, 2011; WRIGHT; POULIN-
-DUBOIS, 2011)”1

 Nota-se que conforme a orientação do Ministério da Saúde o 

1  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de Aten-
ção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo 
(TEA) / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Depar-
tamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério 
da Saúde,  disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
diretrizes_atencao_reabilitacao_pessoa_autismo.pdf.
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uso de instrumento de rastreamento/triagem é útil para a identificação 
de casos suspeitos, mas não é importante para avaliação nosológica, 
ou seja, para classificar a doença. E sugere 2 Instrumentos de uso 
livre de direitos autorais, os Indicadores Clínicos de Risco para o De-
senvolvimento Infantil (Irdi) e o Modified Checklist for Autism in 
Toddlers (M-Chat), ficando implícito que poderá ser utilizados outros 
Instrumentos.  

O Projeto de Lei, em análise, está estabelecendo a obrigatorie-
dade do uso de um único Instrumento de triagem, limitando assim o 
rastreamento e a escolha da melhor técnica e com isso encontra-se em 
desacordo com as Diretrizes Nacional. 

Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição por 
Projeto de Lei nº 327/2021, por estar em desacordo com a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Es-
pectro Autista estabelecida pelo Ministério da Saúde conforme a Lei                    
nº 12.764/2012.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

na-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 327/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 327/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 644 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Proje-
to de Lei Ordinária nº 373/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Helena Duailibe, que “Dispõe sobre o direito ao pagamento de meia 
tarifa, nos estacionamentos privados aos idosos no Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.”

A propositura de Lei, sob exame, prevê que os estabelecimentos 
comerciais de bens e serviços e os locais de lazer, que disponibilizem 
estacionamento privado, devem aplicar as respectivas taxas na propor-
ção de 50% (cinquenta por cento) as pessoas idosas em todo o Estado 
do Maranhão.

Para analisar a constitucionalidade e legalidade de tal proposição, 
deve-se ter como premissa o fato de que a Constituição Federal, toman-
do a hierarquia do ordenamento jurídico, define uma sequência de atos 
a serem observados pelos órgãos legislativos, visando à formação das 
espécies normativas.

Assim, o respeito ao devido processo legislativo na elaboração 
das espécies normativas é um corolário à observância do princípio da 
legalidade consagrado no art. 5°, II, da Constituição Federal, uma vez 
que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se-
não em virtude de lei, ou seja, de espécie normativa devidamente elabo-
rada pelo Poder competente, segundo as normas de processo legislativo 
constitucional, determinando, assim, a Carta Magna, quais os órgãos e 
quais os procedimentos de criação da norma.

Tal princípio a que está submisso o Poder Público não permite 
que haja arbitrariedade por parte de qualquer ente que dele faça parte, 
sob pena de ferir-se o Estado Democrático de Direito e a segurança 
jurídica. Assim, deve-se total atenção ao princípio do devido processo 
legislativo na análise do presente Projeto de Lei.

O Projeto de Lei em comento interfere diretamente no funciona-
mento e economia da iniciativa privada. Sendo que, a intervenção do 
Poder Público na iniciativa privada, só é possível nos casos explicita-
dos, no art. 174, da CF/ 88.

Analisando-se Projetos de Lei já submetidos ao Supremo Tribu-
nal Federal, podemos visualizar que o Pretório Excelso tem dois en-
tendimentos firmados sobre o assunto: I) o estabelecimento de total 
gratuidade nas vagas oferecidas representa uma forte intervenção 
no direito de propriedade, de forma a tomar ar de inconstitucionali-
dade tal exigência; II) tais projetos invadem competência privativa 
da União para legislar sobre direito civil e a garantia do direito de 
propriedade.

Assim, o Projeto de Lei em tela, padece tanto de inconstitucio-
nalidade formal (regulamenta assunto afeto ao Direito Civil) quanto 
material (intervenção desproporcional sobre o direito de propriedade).

Salienta o Supremo que cabe ao usuário do estabelecimento es-
colher outro local, caso queira, para gastar seu dinheiro, ao passo que 
cabe ao estabelecimento verificar o custo/benefício da cobrança como 
um fator que vai afastar ou não a sua freguesia, para decidir acerca da 
cobrança ou não da “taxa” de estacionamento.  Nesse sentido, os pre-
cedentes abaixo:

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 16.785, 
de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3. Cobrança propor-
cional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento 
privado. Inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta julgada pro-
cedente. ADIN 4862, RELATOR: MIN. GILMAR MENDES, Julgado 
em 18/08/2016.

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO 
DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU 
PARTICULARES” CONSTANTE DO ART. 1º DA LEI Nº 2.702, DE 
04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: “FICA PROI-
BIDA A COBRANÇA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA UTI-
LIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS 
PERTENCENTES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL, MÉDIO E SUPERIOR, PÚBLICAS OU PARTICULARES”. 
ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, IMPLICA 
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII, XXIV e 
LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO PRELIMINAR 
SUSCITADA PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FE-
DERAL: a) DE DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARÁTER 
MUNICIPAL A LEI EM QUESTÃO; b) DE ILEGITIMIDADE PAS-
SIVA “AD CAUSAM”. 1. Não procede a preliminar de descabimento 
da ADI sob a alegação de ter o ato normativo impugnado natureza de 
direito municipal. Arguição idêntica já foi repelida por esta Corte, na 
ADIMC nº 1.472-2, e na qual se impugnava o art. 1º da Lei Distrital 
nº 1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Não colhe, igualmente, a alegação 
de ilegitimidade passiva “ad causam”, pois a Câmara Distrital, como 
órgão, de que emanou o ato normativo impugnado, deve prestar infor-
mações no processo da A.D.I., nos termos dos artigos 6° e 10 da Lei n° 
9.868, de 10.11.1999. 3. Não compete ao Distrito Federal, mas, sim, 
à União legislar sobre Direito Civil, como, por exemplo, cobran-
ça de preço de estacionamento de veículos em áreas pertencentes a 
instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior, 
matéria que envolve, também, direito decorrente de propriedade. 
4. Ação Direta julgada procedente, com a declaração de inconstitucio-
nalidade da expressão “ou particulares”, contida no art. 1° da Lei n° 
2.702, de 04.4.2001, do Distrito Federal.(ADI 2448, Relator(a):  Min. 
SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2003, DJ 13-
06-2003 PP-00008 EMENT VOL-02114-02 PP-00299).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 1.º DA LEI N.º 1.094/96, DO DISTRITO FEDERAL. ALEGA-
DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, XXII; E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO 
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FEDERAL. Norma que, dispondo sobre o direito de propriedade, 
regula matéria de direito civil, caracterizando evidente invasão de 
competência legislativa da União. Precedente. Ação julgada proce-
dente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “privadas ou”, 
contida no art. 1.º da lei distrital sob enfoque. (ADI 1472, Relator(a):  
Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2002, DJ 
25-10-2002 PP-00024 EMENT VOL-02088-01 PP-00162) 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGO 2º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 4.711/92 DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM 
ÁREAS PARTICULARES. LEI ESTADUAL QUE LIMITA O VALOR 
DAS QUANTIAS COBRADAS PELO SEU USO. DIREITO CIVIL. 
INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 1. Hipótese 
de inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa 
da União para legislar sobre direito civil (CF, artigo 22, I). 2. Enquan-
to a União regula o direito de propriedade e estabelece as regras 
substantivas de intervenção no domínio econômico, os outros ní-
veis de governo apenas exercem o policiamento administrativo do 
uso da propriedade e da atividade econômica dos particulares, ten-
do em vista, sempre, as normas substantivas editadas pela União. 
Ação julgada procedente. (ADI 1918, Relator(a):  Min. MAURÍCIO 
CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2001, DJ 01-08-2003 PP-
00099 EMENT VOL-02117-29 PP-06221) 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n 2.050, de 
30 de dezembro de 1992, do Estado do Rio de Janeiro. Vedação de co-
brança ao usuário de estacionamento em área privada. Pedido de limi-
nar. - Tendo em vista o precedente invocado na inicial - o da concessão 
de liminar na ADIN 1.472 que versa hipótese análoga à presente - não 
há dúvida de que é relevante a fundamentação jurídica do pedido, 
quer sob o aspecto da inconstitucionalidade material (ofensa ao ar-
tigo 5º, XXII, da Constituição Federal, por ocorrência de grave afronta 
ao exercício normal do direito de propriedade), quer sob o ângulo da 
inconstitucionalidade formal (ofensa ao artigo 22, I, da Carta Magna, 
por invasão de competência privativa da União para legislar sobre direi-
to civil). - Por outro lado, manifesta-se a conveniência da concessão da 
liminar, inclusive pela possibilidade de aumento dos distúrbios sociais 
que vem causando a aplicação dessa lei. Medida cautelar deferida, para 
suspender, “ex nunc”, a eficácia da lei estadual em causa. (ADI 1623 
MC, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 
25/06/1997, DJ 05-12-1997 PP-63903 EMENT VOL-01894-01 PP-
00091) .

E sobre situação semelhante, a Excelsa Corte declarou inconsti-
tucional trecho da Lei Potiguar que concedia isenção da taxa de estacio-
namento para Idosos e Deficientes: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 
ESTADUAL QUE INSTITUI O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE EM 
ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS – TRANSGRES-
SÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI À UNIÃO 
FEDERAL, COM ABSOLUTA PRIVATIVIDADE , COMPETÊNCIA 
PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA (CF, ART. 22, I) – REAFIRMA-
ÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES DO PLE-
NÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARECER DA 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITU-
CIONALIDADE PARCIAL DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUG-
NADOS – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, 
PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL , 
SEM REDUÇÃO DE TEXTO, EM ORDEM A AFASTAR A INCI-
DÊNCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS APENAS EM RELAÇÃO 
AOS ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. (ADI 5842, Relator 
Min. Celso de Melo)”2 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 373/2021, por possuir vício 

2  Disponível em https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pagina-
dor.jsp?docTP=TP&docID=754239506

formal de inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 373/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 646 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa de Projeto 
de Lei nº 361/2021, de autoria  do Senhor Deputado Pará Figuei-
redo, que Institui a Política de Educação Digital “Cidadania Digital” 
nas Escolas Públicas e Privadas no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a Política de 
Educação Digital “Cidadania Digital” nas escolas públicas e privadas, 
com a finalidade de garantir o uso da tecnologia de forma consciente, 
responsável e adequada ao aprendizado nos estabelecimentos de ensino 
por alunos, professores e demais membros do corpo educacional.

Prevê ainda, a propositura de Lei, que as Escolas Públicas e Pri-
vadas deverão aderir a “Cidadania Digital” através de manifestação de 
seus gestores para a implementação da Educação Digital nas Escolas.

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

Como podemos observar, a preocupação primária da análise da 
propositura de Lei decorre da regulação de atos e procedimentos admi-
nistrativos, matéria que se encontra disciplinada no âmbito da atividade 
administrativa do Estado, cuja organização, funcionamento e direção 
superior cabe ao Chefe do Poder Executivo, imunes a intervenção do 
Poder Legislativo, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, da 
CE/89, senão vejamos:

“Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
(...)
V - dispor sobre a organização e o funcionamento da administra-

ção do Estado na forma da lei;”
Ademais, é sabido que a Constituição Estadual, reserva ao Chefe 

do Poder Executivo determinadas matérias para iniciativa de Projetos 
de Leis, in verbis:

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 
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 
18/12/1998)

A medida ora proposta, trata-se de atividade nitidamente admi-
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nistrativa, representativa de atos de gestão, assim, privativa do Poder 
Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da Administra-
ção. Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina le-
gislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode através de Lei ocupar-se 
da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre 
invadindo área privativa do Poder Executivo. 

É pacífico na doutrina, bem como na Jurisprudência, que ao Po-
der Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se 
revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de 
atividades inerentes ao Poder Público. De outro lado, ao Poder Le-
gislativo, de forma primacial, cabe a função de editar Leis, ou seja, atos 
normativos revestidos de generalidade e abstração.

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.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades pú-
blicas conforme induz alguns dispositivos da proposição.

Outrossim, 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 es-
tadual, avançar até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo a 
implantação estadual de políticas ou programas em políticas públicas. 

Ademais, quanto às entidades privadas da rede de ensino, para 
as quais prevalece o princípio da livre iniciativa (art.  170, “caput”, da 
Constituição da República) - mesmo que sob fiscalização estatal - são 
dotadas de autonomia no assunto abordado. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela rejeição do Projeto de Lei nº 361/2021, 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 Ordinária nº 361/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                             
                                                                                                                                                 
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 650 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 384/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Arnaldo Melo, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Seve-
riano da Silva Lima - INSIL, com sede e foro no Município de Icatu, 
Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto Severiano da Silva Lima, também designada pela 
sigla INSIL, outrora designada como associação beneficiatória 
nova esperança de Icatu, fundada em 17 de janeiro de 1991. É uma 
Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins econômicos de ca-
ráter beneficente, sem cunho político; partidário. Pessoa jurídica 
de direito privado, com duração por tempo indeterminado e núme-
ros ilimitados de sócios de âmbito nacional e internacional indepen-
dentes de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou credo, com 
sede e foro na cidade de Icatu, Estado do Maranhão. Patrimônio 
do Instituto: O patrimônio se constitui dos bens e direitos que lhe 
couberem, pelos que vier a adquirir no exercício de suas atividades, 
pelas subvenções e doações oficiais e particulares, moveis, imóveis, 
veículos, semoventes, ações e apólices de dívida pública. Tem como 
finalidades desenvolver ações de proteção à família, à maternidade, 
à infância, à criança, à adolescência, idoso, entre outros.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

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 384/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
Deputado Doutor Yglésio                                _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 651 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 385/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que Aprova a declaração de concordância do Poder Executi-
vo com a absorção, à Malha Rodoviária Federal, do Trecho da Rodovia 
MA-006, compreendido entre os Municípios de Balsas e Alto Parnaíba, 
pertencente a esta Unidade Federativa, com extensão de 241,70 km.

Esclarece a Mensagem Governamental, que por meio do Projeto 
de Lei em apreço pretende-se obter aprovação dessa Assembleia Legis-
lativa quanto à Declaração, que integra o Anexo Único desta proposta, 
na qual o Poder Executivo manifesta sua concordância com a absor-
ção, pela União, do Trecho da Rodovia MA-006, compreendido entre 
os Municípios de Balsas e Alto Parnaíba, pertencente a esta Unidade 
Federativa, com extensão de 241,70 km, passando a ser uma Rodo-
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via Federal, conforme solicitação constante do Ofício n º 72818/2021/
SRE-MA, da Superintendência Regional do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes no Maranhão.

A Constituição Federal (art. 21, inciso XXI) estabelece a compe-
tência da União para estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema 
Nacional de Viação. Nesta perspectiva, a Lei Federal nº 12.379, de 6 
de janeiro de 2011, autorizou a União a incorporar, à malha rodoviária 
que estiver sob sua jurisdição, trechos de rodovias estaduais existentes, 
mediante anuência dos Estados a que pertençam. 

Nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto Federal nº 5.621, de 16 de 
dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973 (Plano Nacional de Viação), a incorporação de rodovias à 
Rede Rodoviária sob jurisdição federal depende, dentre outros requisi-
tos, da existência de manifestação favorável do Estado envolvido.

O sistema federativo consiste na descentralização política e o 
federalismo brasileiro essa descentralização está dividida em 3 (três) 
entes: União, Estados e Municípios. 

Em face da descentralização política há necessidade de delimita-
ção das competências materiais e legislativas que chamamos de repar-
tições verticais das competências, previstas nos art.18 a 32 da Consti-
tuição Federal. 

Assim, como base na repartição vertical das competências, a ma-
téria do referido Projeto Lei insere-se no contexto das normas inerentes 
ao sistema nacional de viação que se enquadra na competência da 
União, conforme o art. 21, XXI, da CF/88. 

  A Lei Federal nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011, que Dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Viação – SNV autoriza a União a realizar 
a incorporação mediante anuência do Estado a quem pertença a 
rodovia  no caso do traçado coincidir com diretriz de rodovia fede-
ral. Vejam que existem dois requisitos básicos: a anuência do Estado e 
a coincidência do traçado da rodovia estadual com diretriz de rodovia 
federal.

Além dessas das duas condições sine qua non citada acima, o art. 
2º do Decreto nº 5.621, de 16 de dezembro de 2005 que Regulamenta 
a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação estabelece um série de outros requisitos, in verbis: 

“Art. 2º Poderão ser incorporados à Rede Rodoviária sob juris-
dição federal, mediante portaria específica do Ministro de Estado dos 
Transportes, trechos de rodovia estadual implantada, cujo traçado 
coincida com diretrizes de rodovia federal planejada e constante 
do Sistema Rodoviário Federal, que obedeça a pelo menos um dos 
seguintes critérios:

I - interligar as capitais dos Estados ao Distrito Federal;
II - interligar segmentos e elementos estruturantes e de grande 

relevância econômica para o transporte rodoviário e outros modais de 
transporte;

III - promover ligações indispensáveis à segurança nacional;
IV - promover a integração a segmento internacional, inclusive 

quando objeto de tratado; e
V - interligar capitais estaduais.
§ 1º A incorporação de tais rodovias fica ainda condicionada a:
I - viabilidade técnica e econômica da federalização, comprovada 

por meio de estudo detalhado elaborado pelo órgão competente;
II - estudo específico no caso de interferência com áreas indíge-

nas e de proteção ambiental;
III - manifestação favorável do Estado da Federação envol-

vido;
IV - ausência de qualquer ônus para a União, tais como ressar-

cimento de despesas de desapropriações, construção, operação ou ma-
nutenção que tiver incorrido o órgão ou entidade estadual ou municipal 
até a data da absorção, ou de indenizações decorrentes dessa absorção; e

V - que a rodovia não tenha sido objeto de transferência da União 
para os Estados, exceto em relação aos empreendimentos estruturantes 
qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos – PPI da Presi-
dência da República.      (Redação dada pelo Decreto nº10.335, de 2020)

§ 2º O Ministro de Estado dos Transportes estabelecerá, me-
diante portaria, os procedimentos a serem observados para imple-

mentação da referida incorporação.”
Também a matéria é tratada pelo DNIT através da Instrução de 

Serviço nº 01/2015 de 08 de janeiro de 2015 que “Fixa as condicio-
nantes mínimas exigíveis e estabelece os procedimentos a serem segui-
dos no DNIT, para absorção de trecho de rodovias estaduais coinci-
dente a rodovias federais planejado à malha rodoviária federal.” onde 
estabeleceu a obrigatoriedade de documento formal do estado concor-
dando com a transferência para União e a aprovação dessa concordân-
cia pela Assembleia Legislativa. Vejamos:

Art 5° Condicionantes - Para a absorção de uma rodovia estadual 
ou de trechos de rodovias estaduais coincidentes à malha rodoviária 
federal é necessário: 

I - atendimento ao disposto no Art. 2° do Decreto n° 5.621/2005, 
ou outro instrumento legal que venha à substituí-lo;

II - atendimento ao disposto na Portaria GM MT n° 069/2006, ou 
outro instrumento legal que venha à substituí-la; 

III - atendimento ao disposto na Resolução n° 9/2006 do Conse-
lho de Administração do DNIT, ou outro instrumento legal que venha 
a substituí-la;

IV - parecer técnico concordando com a absorção, emitido pela 
Superintendência Regional do DNIT no estado onde se encontra o tre-
cho que se pretende absorver, constando principalmente: 

a) - que a absorção atende ao disposto no Decreto n° 5.621/2005, 
estando enquadrada em um dos critérios estabelecidos nos incisos de I 
à V do Artigo 2° do Decreto; 

b) exposição dos motivos que justifiquem a absorção proposta, 
relacionando os benefícios advindos da incorporação do trecho estadual 
coincidente à malha rodoviária federal. 

V - documento formal do governador do estado com jurisdi-
ção sobre a via concordando com a transferência pretendida e que 
a mesma se dará sem nenhum ônus à União até a data efetiva de 
transferência do trecho, isto é, até a assinatura do termo de trans-
ferência e publicação do seu extrato no Diário Oficial da União e no 
diário oficial estadual.

VI - que a declaração referida no Inciso V deste artigo deverá in-
dicar claramente que não existe interferência da via com áreas de prote-
ção ambiental ou áreas indígenas. Caso contrário,  a declaração deverá 
informar a existência da interferência e especificar o trecho que sofre tal 
influência, devendo o estudo específico da área impactada ser incluído 
no rol de documentos que comporão o processo de absorção e deverá 
ser elaborado conforme descrito no artigo 6° desta IS. 

VII - aprovação do documento de concordância do governa-
dor, inciso V, pela assembleia legislativa estadual.

VIII - comprovação da viabilidade técnica e econômica da absor-
ção, por meio de estudo descrito no artigo 5° desta IS.

Com efeito, a matéria é de natureza legislativa e de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo, a teor do que dispõe os dispo-
sitivos constitucionais (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. 

________________
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; [...]”

De outro vértice, constata-se que a propositura de Lei sob exame, 
está de conformidade com os dispositivos constitucionais e infracons-
titucionais, acima mencionados, e se apresenta com uma boa técnica 
legislativa, como também pontuou medidas necessárias à sua aplica-
bilidade.

Destaca-se que a Proposição tem conteúdo de efeito concreto 
que se equipara a um Ato Administrativo, sendo assim, não vislum-
bramos nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade e antijuricidade no 
referido Projeto de Lei. 

Nesse contexto, fica demonstrado que a matéria atende aos requi-
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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 385/2021 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 385/2021, nos 
termos do voto do Relator. 

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                                                   

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 653/ 2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 361, de 09 de agosto de 2021, que 
Reestrutura o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle So-
cial do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS - FUNDEB).

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.

Prevê a Medida Provisória sob exame, que o Conselho Estadual 
de Acompanhamento  e Controle Social do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação(CACS - FUNDEB), do Estado do Maranhão , criado nos 
termos da Lei Estadual nº 8.606, de 10 de maio de 2007, fica reestru-
turado nos termos desta Lei, que compete exercer o acompanhamento 
e o controle social sobre a distribuição, a transferência e aplicação dos 
recursos do FUNDEB, perante o Estado do Maranhão, bem como ela-
borar parecer das prestações de contas a que se refere o Art.31, parágra-
fo único, da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 , que 
Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que 
trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências.

Estabelece ainda, a presente Medida Provisória, que a Secretaria 
de Estado  da Educação- SEDUC disponibilizará, em sitio na internet, 
informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do 
CACS- FUNDEB, incluídos: nomes dos conselheiros e das entidades 
ou segmentos que representem; correio eletrônico ou outro canal de 
contato direto com o Conselho; atas de reuniões; relatórios e pareceres; 
outros documentos produzidos pelo Conselho. 

Em síntese, a presente Medida Provisória,  tem por escopo a ade-
quação da Lei Estadual  nº 8.606, de 10 de maio de 2007, que rege o 
Conselho de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fis-
calização do FUNDEB no Maranhão, órgão colegiado responsável pelo 
acompanhamento e controle social da distribuição, transferência  e dis-
tribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em 

virtude da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, a qual 
estabeleceu, dentre outras modificações, as atinentes aos conselhos de 
acompanhamento e controle social do referido Fundo.

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. 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 
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

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem 
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão 
na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Consti-
tucional nº 38, de 2003:

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. (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)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 
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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-
Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 

incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.

  De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em obser-
vância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente 
ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administrativa 
e matéria orçamentária”. 

 “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 renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 
068, de 28/08/2013).”

Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado, 
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do 
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64, 
da CE/89.

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, 
conforme acima mencionado.

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.

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provi-
sória, em epígrafe, reside na necessidade de adequar a legislação de 
regência do órgão colegiado responsável pelo acompanhamento e con-
trole social do FUNDEB no Maranhão às disposições nacionais cons-
tantes da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

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.

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre das 
próprias atribuições dos Conselhos de Acompanhamento, Controle So-
cial, Comprovação e Fiscalização do FUNDEB, que são responsáveis 
pela validação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária 
– RREO relativos às receitas e despesas com manutenção e desenvolvi-
mento do ensino, os quais precisam ser encaminhados tempestivamente 
ao Tesouro Nacional, sob pena de suspensão de transferências voluntá-
rias, bem como de possíveis contratações de operações de crédito (art. 
38, caput e § 1º, da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, c/c art. 
33 do Decreto nº 10.656, de 22 de março de 2021, como bem esclarece 
a Mensagem Governamental.

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, diante dos argumentos acima, 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, não consta 

na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Me-
dida Provisória, inviabilizando assim a 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 a 
relevância da matéria e o interesse público.

No que concerne ao mérito, a medida ora proposta visa a ade-
quação da legislação de regência do órgão colegiado responsável pelo 
acompanhamento e controle social do FUNDEB no Maranhão às dispo-
sições nacionais constantes da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezem-
bro de 2020, que estabelece a necessidade de inclusão de representantes 
de organizações da sociedade civil, de escolas indígenas e de escolas 
quilombolas, como bem esclarece a Mensagem, que encaminha a pro-
positura. Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

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

sória nº. 361/2021, 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 
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votam pela aprovação da Medida Provisória nº 361/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 654 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Excelen-

tíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 362, de 12 de agosto de 
2021, que Altera a Lei nº 11.523, de 11 de agosto de 2021, e a Lei nº 
11.433 de 06 de abril de 2021, que autoriza a concessão, nos termos 
em que especifica, de Auxílio--Combustível aos taxistas, mototaxis-
tas e motoristas de aplicativos, de Auxílio Emergencial para o Setor 
do Turismo e para o Setor de Eventos, reduz a carga tributária para 
o segmento de bares, restaurantes e similares, institui o Programa 
Social Vale-Gás, bem como altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro 
de 2015, a Lei nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, 
de 09 de março de 2015, e dá outras providências.

Esclarece a Mensagem Governamental que acompanha a propo-
situra, que por meio da Lei nº 11.523, de 11 de agosto de 2021, foram 
promovidas alterações na Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, 
com vistas a aperfeiçoar a legislação tributária estadual. Dentre outras 
medidas, a referida proposta legislativa em comento estabelece con-
dicionantes para a concessão de benefício fiscal (redução da alíquota 
do IPVA de 3% para 1%) às empresas locadoras de veículos localiza-
das no Estado.

De acordo com a referida norma, a nova alíquota se aplica a 
todos os fatos geradores do IPVA relativos ao exercício de 2021, des-
de que a empresa locadora atenda às seguintes condições: a) adquira 
o veículo em concessionária ou revendedora localizada neste Estado, 
ou através de faturamento direto ao consumidor pela montadora ou 
pelo importador, com a interveniência de uma concessionária local; b) 
possua, no mínimo, 10 (dez) veículos de sua propriedade para locação.

A presente Medida Provisória altera a Lei nº 11.523, de 11 de 
agosto de 2021, para deixar expressamente consignado que a redução 
da alíquota se aplica a todos os fatos geradores ocorridos a partir de 
1º de janeiro de 2021.

Prevê ainda, a Medida Provisória, sob exame, a ampliação do 
Auxílio Combustível a fim de que possa beneficiar também os ope-
radores do transporte alternativo complementar do Estado do Mara-
nhão. O Auxílio-Combustível, a partir desta Medida Provisória, trans-
forma--se em programa permanente, que poderá ser pago, a critério 
da Administração Pública, por até 4 (quatro) parcelas ao ano, obser-
vados os limites dos recursos financeiros e orçamentários destinados 
ao atendimento da referida despesa, 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 Pertinente 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 subme-
tê-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)
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-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021 51
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, as alterações constantes desta Medida Pro-
visória, tanto ao ampliar o Auxílio Combustível com vistas a contem-
plar também os operadores do transporte alternativo complementar, 
quanto ao especificar a amplitude do benefício fiscal relativo ao IPVA a 
ser pago pelas empresas locadoras de veículos localizadas no Estado, 
mostra-se como uma alternativa para enfrentamento das adversidades 
nacionais decorrentes da pandemia da COVID-19 e da crise econômi-
ca, além de se prestar ao permanente combate às desigualdades so-
ciais, sendo essa, pois, a relevância da matéria

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 urgência da Medida Provisória, em epígra-
fe, decorre da necessidade de se adotar, com a maior brevidade possí-
vel, medidas capazes de contribuir para o enfrentamento dos reflexos 
da pandemia da COVID-19 nos setores econômico e social, bem como 
de fortalecer políticas sociais que passam a ter caráter permanente.

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 362/2021, 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, propõe aprimorar a Legislação, objetivando a ampliação 
do Auxílio Combustível com vistas a contemplar também os operadores 
do transporte alternativo complementar, quanto à especificação da am-
plitude do benefício fiscal relativo ao IPVA a ser pago pelas empresas 
locadoras de veículos localizadas no Estado, mostrando-se como uma 
alternativa para enfrentamento das adversidades nacionais decorrentes 
da pandemia da COVID-19 e da crise econômica, além de se prestar ao 
permanente combate às desigualdades sociais. Portanto, constata-se seu 
caráter meritório.

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

sória nº. 362/2021, 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 362/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
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Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº 655/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, 

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do 
Projeto de Lei Ordinária nº 097/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Andreia Rezende, que “Dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas 
por Ato Administrativo ou de Polícia à Instituições Beneficentes para 
fins que especifica e dá outras providências.” 

Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, as bicicletas 
apreendidas por Ato Administrativo ou de Polícia, após cumpridas to-
das as formalidades legais, serão doadas a instituições beneficentes, fi-
lantrópicas e/ou de caridade, para fins de transformação em cadeiras de 
roda, esgotados os prazos para interposição de recurso.

Necessário destacar que já foi editada Lei nº 10.934, de 02 de 
outubro de 2018 que “Dispõe sobre a doação de produtos apreendidos 
nos termos que especifica.”

A referida Lei, em seu artigo 1º, estabelece que sempre que pos-
sível os bens apreendidos deverão ser doados a entidades filantrópicas 
e exemplifica alguns bens. Então, a doação das bicicletas apreendi-
das já é permitida a doação a entidades filantrópicas sem encargo 
ou restrição.

A Nova Lei de Licitação prevê que os bens móveis da adminis-
tração pública, incluído aí os bens apreendidos, deverão ser alienados 
na modalidade licitatória leilão sendo a doação permitidas em 
casos específicos, vejamos:

“Art. 76 ........................................................................................
II - tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na 

modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos 
de:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de inte-
resse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioe-
conômica em relação à escolha de outra forma de alienação;

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou enti-
dades da Administração Pública;

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, ob-
servada a legislação específica;

d) venda de títulos, observada a legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por entida-

des da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsí-

vel por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da Ad-
ministração Pública.”

É necessário destacar que o referido Projeto de Lei restringe a 
utilização das bicicletas pelas entidades filantrópicas quando condicio-
na a utilização para fabricação de cadeiras de rodas ou obras de artes, 
criando um encargo não previsto na Lei de Licitação e nem na Lei 
Estadual supramencionada. 

Outrossim, a decisão de como será a alienação dos bens é uma 
escolha da Administração Pública se conforme a conveniência ou 
oportunidade se escolhe o leilão ou a doação qual o encargo. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto opinamos pela rejeição do Projeto de Lei 

nº 097/2021, por já ter Lei Estadual tratando do assunto e não está em 
consonância com a Lei de Licitação. 

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 097/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                  

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 656 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 341/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que institui Diretrizes Para Política Esta-
dual “Maranhão Gera Emprego e Renda”, e dá outras providências.

Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, ficam instituídas 
as Diretrizes para Política Estadual “Maranhão Gera Emprego e Ren-
da”, que se destina a fomentar o desenvolvimento econômico e social, 
por meio de medidas que incentivem a geração de emprego e renda, 
na indústria e agroindústria, e reduzam as desigualdades regionais e 
sociais.

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. 

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a deter-
minadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de 
proposições legislativas. 

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 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 iniciativa é 
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar 
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Já o art. 43 prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa 
privativa do Governador para se tornarem válidas.

Assim, ao instituir um Programa ou Política Estadual, cria-se a 
obrigação para sua implementação pelo Poder Executivo, ferindo a re-
gra de iniciativa legislativa prevista constitucionalmente. 

O Poder Legislativo não possui competência para criar progra-
mas/ políticas de governo, ou seja, políticas públicas, uma vez que a 
elaboração e a execução de plano ou programa são atividades inseridas 
no rol de competências do Executivo, podendo prescindir de previsão 
legal.

A apresentação de Projeto de Lei de iniciativa parlamentar na 
criação de políticas públicas é viabilizada desde que, em respeito ao 
Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência na es-
trutura organizacional da administração pública do Poder Executivo e 
nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais.

A instituição de política pública estadual, mediante projeto de lei 
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de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos.

Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no 
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o detalha-
mento da ação executiva ou questões técnicas, prescrevendo a implan-
tação de política governamental, fato que iria esvaziar a atuação institu-
cional do Poder Executivo e, principalmente, contrariar o Princípio da 
Separação dos Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito 
previsto no art. 2º da Constituição da República. 

O Projeto de Lei em tela, segue os parâmetros apresentados pois 
se restringe à definição de diretrizes, parâmetros e objetos. Logo, não 
há objeções nessa fase do processo legislativo.

Quanto à forma, a lei ordinária é o instrumento correto para o fim 
previsto, não havendo objeções nessa fase do processo legislativo.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 341/2021 e, por 
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 341/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº 658/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridi-

cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 331/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Ana do Gás, que “Institui o Programa Cuidar 
Menina/Mulher, e dá outras providências, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão”.

O Projeto de Lei sob exame, visa instituir um Programa que será 
desenvolvido no âmbito da Rede Estadual de Ensino com o apoio da 
Secretaria de Estado de Educação e da Secretaria de Estado de Saúde 
com a finalidade da distribuição de itens de higiene menstrual.

A iniciativa de Lei do Poder Executivo é um preceito do controle 
recíproco (freios e contrapesos) decorrente do princípio da separação 
entre Poderes, princípio base para um Estado Democrático de Direito.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Fede-
ral prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de 
leis que disponham atribuições dos Ministérios e seus servidores.

A Constituição Estadual em repetição obrigatória da CF/88, de-
termina em seu                  art. 43, V, que é da competência privativa do 
Governador do Estado, dispor sobre a criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual.”  

É pacifico 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, é iniciativa 
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadra 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 
iniciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvol-
vimento estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor 
sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, 
incumbe ao 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)

Portanto, execução de Programas gravita na órbita de compe-
tência do Poder Executivo (reserva da administração), pois dispõe 
dos dados sobre as condições de correto funcionamento e operacionali-
zação de tal atividade (inclusive quanto aos gastos – despesas - advin-
dos da aplicação da Lei).  

Sendo assim, o Projeto de Lei, ora em análise, padece de incons-
titucionalidade formal.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição ao Projeto de Lei 

nº 331/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal, por ferir o 
princípio da reserva de iniciativa e por consequência o princípio da se-
paração dos poderes.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 331/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 661/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 336/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Edson Araújo, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da per-
manência de fisioterapeutas nas maternidades e estabelecimentos hos-
pitalares congêneres da rede pública e privada, no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências.” 

Primeiramente, se faz necessário destacar que tramitou nesta 
Douta Comissão,  o Projeto de Lei nº 247/2021 (Dispõe sobre a obri-
gatoriedade da permanência de fisioterapeutas nas maternidades e es-
tabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada, no 
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências), com o mesmo 
conteúdo (idêntico) da presente Proposição, obtendo parecer contrário 
(inconstitucionalidade) da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania ( Parecer da CCJ nº 477/2021), sendo o mesmo arquivado em 
22/06/2021.

Conforme prevê o art. 170, do Regimento Interno desta Casa Le-
gislativa, “As proposições idênticas ou versando matéria correlatas 
serão anexadas a mais antiga, desde que seja possível o exame em 
conjunto.”

Como não é mais possível a análise da proposição, também não 
há possibilidade de anexá-las, restando apenas a opção de declarar o 
Projeto de Lei, ora analisado, prejudicado. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela PREJUDICABILIDADE do 

Projeto de Lei nº 336/2021.
É o voto.

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

votam pela prejudicabilidade do Projeto de Lei nº 336/2021, nos ter-
mos do voto do Relator.               

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

em de 24 agosto de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
____________________________                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº 664/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 366/2021, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, 
que Cria o Programa VALORIZA ELA, nas Faculdades e Universida-
des, particulares ou públicas no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos da propositura de Lei sob exame, as faculdades e 
universidades, particulares ou públicas, no âmbito do Estado do Mara-
nhão, realizarão uma semana de conscientização do Combate à violên-
cia contra a Mulher, preferencialmente no mês de março de cada ano. 
Os referidos conteúdos poderão ser trabalhados de forma transversal, 
interdisciplinar e contextualizada, com seminários, palestras ou outras 
atividades para trabalhar a temática. 

Prevê ainda, a propositura que o Programa VALORIZA ELA, te-
rão como objetivos:  fortalecer o debate contra a violência da mulher; 
mostrar e evidenciar os canais de pedidos de socorros, bem como onde 
buscar ajuda em caso de violência, Conscientizar a comunidade acadê-
mica sobre a gravidade da realidade da violência contra as mulheres; 
Mostrar os indicadores da violência de gênero; Destacar a importância 
da igualdade e isonomia, prevista na Constituição Federal; Motivar a 
classe acadêmica a propor e se envolver com políticas públicas que for-
taleçam a erradicação da violência contra a mulher.

De início, cumpre observar que a matéria ora analisada está di-
retamente relacionada com a educação, em especial com a educação 
superior, estabelecendo o programa ‘Valoriza Elas’ em universidades 
e faculdades.

Observando-se, inicialmente, o aspecto formal da competência 
legislativa, tem-se que a Constituição Federal determina ser compe-
tência concorrente da União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
sobre: “educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pes-
quisa, desenvolvimento e inovação” (art. 24, IX, CF/88). 

A Constituição Estadual é também explícita no tema, ao dispor, 
em seu art. 12, II, i, que:

Art. 12 Compete, ainda, ao Estado:
II - concorrentemente com a União, legislar sobre:
i) educação, cultura, ensino e desporto; 
Nos termos do art. 22, XXIV, da CF/88 atribui à União a com-

petência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação na-
cional Tratando-se de legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais ( § 1º do art. 24).

No que concerne às universidades cumpre, ainda, observar o art. 
207, ‘caput’, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:

‘Art. 207 – As universidades gozam de autonomia didático-
-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesqui-
sa e extensão’.

Assim, na esteira desse entendimento, a Lei Federal nº 9. 394, de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB 
–, por meio do seu art. 53, tem o escopo de assegurar às universidades, 
no exercício de sua autonomia, atribuições concernentes a processos 
autônomos, sem prejuízo de outras, destacando-se:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e progra-
mas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às nor-
mas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de 
ensino;           (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observa-
das as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa 
científica, produção artística e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade 
institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em 
consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII - firmar contratos, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de 

investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, 
bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institu-
cionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma pre-
vista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e coope-
ração financeira resultante de convênios com entidades públicas e 
privadas.

Igualmente, para garantir a autonomia didático-científica das 
universidades, o parágrafo único do mencionado artigo estabelece as 
atribuições dos colegiados de ensino e pesquisa, a saber:

I - criação, expansão, modificação e extinção de cur-
sos;              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

II - ampliação e diminuição de vagas;              (Redação dada 
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pela Lei nº 13.490, de 2017)

III - elaboração da programação dos cursos;              (Reda-
ção dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

IV - programação das pesquisas e das atividades de exten-
são;              (Redação dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

V - contratação e dispensa de professores;              (Redação 
dada pela Lei nº 13.490, de 2017)

VI - planos de carreira docente.              (Redação dada pela 
Lei nº 13.490, de 2017)

Como se vê, a instituição universitária é que deve selecionar, 
conforme os recursos orçamentários disponíveis, as políticas que vai 
adotar internamente.

Neste sentido, verificamos, portanto, que a proposição em análi-
se, ao pretender detalhar programas a serem adotados dentro do ensino 
superior, invade campo que é de autonomia das universidades esta-
duais, mormente na área acadêmica-administrativa.

Quanto às universidades privadas, para as quais prevalece o prin-
cípio da livre iniciativa (art. 170, “caput”, da Constituição da Repúbli-
ca) - mesmo que sob fiscalização estatal- são dotadas de autonomia no 
assunto abordado.

De tudo até agora exposto, concluímos, pois, pela inconstitucio-
nalidade e ilegalidade o projeto de lei em análise.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela rejeição do Projeto de Lei nº 366/2021, 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 Ordinária nº 366/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 666/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

036/2021, apresentada pelo Senhor Deputado Wendell Lages, que pro-
põe a Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Policial Militar 
o Cabo Luís Flávio Bogea Serra Aranha.

Registra a justificativa do autor que, o homenageado, o Senhor 
Luís Flávio Bogea Serra Aranha, Em 23 de julho de 2021, ao passar 
pela localidade da Estrada de Ribamar deparou-se com um princípio de 
linchamento contra um meliante que teria assaltado uma mulher naque-
la área, ao perceber a ação e na tentativa de salvaguardar a integridade 
física do suspeito o cabo prontamente resolveu intervir na sessão de 
espancamentos contra o indivíduo, e num ato de bravura, livrou o ho-
mem da fúria dos populares. Desta forma, garantindo o policiamento 
ostensivo e a ordem Pública, que são princípios bases da Polícia Militar.

De acordo com o cabo Luís Aranha, o homem que estava ao solo, 
levou muitos golpes, chutes e pedradas, e poderia ser até morto, caso 
não houvesse a interferência. O Militar chamou uma viatura do CPU 

do 6º Batalhão, que levou o indivíduo ao hospital Clementino Moura, 
Socorrão II. 

A Polícia Militar tem papel de relevância na sociedade, uma vez 
que se destaca, também, como força pública estadual, primando pelo 
zelo, honestidade e correção de propósitos com a finalidade de proteger 
o cidadão, sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos 
penais, colaborando com todos os segmentos da comunidade, diminuin-
do conflitos e gerando a sensação de segurança que a comunidade an-
seia , como bem esclarece o autor da Propositura. 

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “j”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
812/2016, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo “Sargento Sá”, os agentes públicos que prestaram 
relevante serviço na área de Segurança Pública no Estado do Mara-
nhão.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 036/2021, de autoria do Senhor Deputado Wendell 
Lages.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
036/2021, nos termos do voto do Relator.

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

24 de agosto  de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
     
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
Deputado Doutor Yglésio                                _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 667 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 216/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Estadual Andreia Rezende, que visa dispor sobre 
implantação de medidas de informação e proteção à gestante e à partu-
riente contra a violência obstétrica, bem como o direito de opção pelo 
tipo de parto.

Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, configura vio-
lência obstétrica: qualquer ação ou omissão que cause à mulher morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico; a negligência na assis-
tência em todo período gravídico e puerperal; a realização de tratamen-
tos excessivos ou inapropriados e sem comprovação científica de sua 
eficácia; a coação com a finalidade de inibir denúncias por descumpri-
mento do que dispõe nesta Lei.

Prevê ainda, a propositura de Lei, que a gestante e a parturiente 
têm direito à informação sobre: a evolução do seu parto e o estado de 
saúde de seu filho; métodos e procedimentos disponíveis para o aten-
dimento durante a gestação, durante o parto e nos períodos pré-parto e 
puerperal; as intervenções médico-hospitalares que podem ser realiza-
das, podendo optar livremente quando houver mais de uma alternativa; 
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os procedimentos realizados no seu filho, respeitado o seu consenti-
mento.

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.

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.

Ademais, a Constituição Estadual, prevê em seu art. 43, algumas 
matérias que precisam ter iniciativa privativa do Governador para se 
tornarem válidas.

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, concluímos pela aprovação do Projeto de 

Lei Ordinária nº 216/2021, na forma do Substitutivo anexo a este Pa-
recer.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 216/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   

_______________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 216 / 2021

Dispõe sobre as diretrizes para a 
implantação de medidas de informação e 
proteção à gestante e à parturiente contra 
a violência obstétrica, bem como o direito 
de opção pelo tipo de parto.

Art. 1º. Esta Lei estabelece diretrizes para a implantação de me-

didas de informação e proteção à gestante e à parturiente contra a vio-
lência obstétrica, bem como o direito de opção pelo tipo de parto.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, configura violência obstétrica:
I - qualquer ação ou omissão que cause à mulher morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico;
II - a negligência na assistência em todo período gravídico e puer-

peral;
III - a realização de tratamentos excessivos ou inapropriados e 

sem comprovação científica de sua eficácia;
IV - a coação com a finalidade de inibir denúncias por descumpri-

mento do que dispõe esta Lei.
Parágrafo único. A violência obstétrica de que trata esta Lei 

pode ser praticada por quaisquer profissionais de saúde, de estabeleci-
mentos públicos ou privados, incluindo redes de saúde suplementar e 
filantrópica e serviços prestados de forma autônoma.

Art. 3º. A gestante e a parturiente têm direito à informação sobre:
I - a evolução do seu parto e o estado de saúde de seu filho;
II - métodos e procedimentos disponíveis para o atendimento du-

rante a gestação, durante o parto e nos períodos pré-parto e puerperal;
III - as intervenções médico-hospitalares que podem ser realiza-

das, podendo optar livremente quando houver mais de uma alternativa;
IV - os procedimentos realizados no seu filho, respeitado o seu 

consentimento.
Art. 4º. A gestante e a parturiente podem se negar à realização de 

exames e procedimentos com propósitos exclusivamente de pesquisa, 
investigação, treinamento e aprendizagem ou que lhes causem dor e 
constrangimento, tais como:

I - exame de verificação de dilatação cervical (toque), realizado 
de forma indiscriminada e por vários profissionais de saúde;

II - realização de episiotomia (corte na vagina), sem justificativa 
clínica, ou com o intuito apenas de acelerar o nascimento.

Art. 5º. Todos os estabelecimentos de saúde que prestarem aten-
dimento a gestantes e parturientes devem expor cartazes informando 
sobre a existência desta norma.

Parágrafo único. Os cartazes a que se refere o caput deste artigo 
devem ser afixados em locais visíveis ao público em geral, preferencial-
mente nas recepções dos estabelecimentos.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº 668 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 352/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto,  que 
“Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, Diretrizes para o Pro-
grama SER Criança e dá outras providências”. 

Nos termos da propostira de Lei sob exame, ficam instituídas as 
“Diretrizes para o Programa SER Criança, destinado a constituir es-
paços de convivência onde serão prestados, no contraturno da escola, 
serviços socioassistenciais, socioculturais, socioeducativos e psicoló-
gicos para crianças em situação de vulnerabilidade e alto risco social, 
auxiliando-os na superação de tais fatores, a partir dos interesses, 
demandas e potencialidades deste público”.  

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.
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VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 352/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 352/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
____________________________                   

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 352/2021

Estabelece as Diretrizes para a 
instituição do Programa SER Criança, 
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá 
outras providências. 

Art. 1º Esta Lei estabelece as Diretrizes para a instituição do Pro-
grama SER Criança, destinado a constituir espaços de convivência onde 
serão prestados, no contraturno da escola, serviços socioassistenciais, 
socioculturais, socioeducativos e psicológicos para crianças em situa-
ção de vulnerabilidade e alto risco social, auxiliando-os na superação 
de tais fatores, a partir dos interesses, demandas e potencialidades deste 
público. 

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, são considerados 
“serviços socioassistenciais, socioculturais, socioeducativos e psicoló-
gicos” aqueles que atendam as diretrizes específicas para o programa.

Art. 2º O Programa SER Criança abrangerá os municípios com 
contingentes de crianças em situação de vulnerabilidade e alto risco 
social e que disponham das condições para a execução do mesmo. 

Art. 3º Para efeito do disposto nesta Lei, são consideradas “crian-
ças em situação de vulnerabilidade e alto risco social” aquelas: 

I - que vivem as consequências das desigualdades sociais, da po-
breza, da exclusão social e da falta de vínculos afetivos na família e nos 
demais espaços de socialização; 

II - que pertencem às famílias selecionadas pelo Cadastro Único 
(CAD), encaminhadas mediante avaliação socioassistencial, por redes 
socioassistenciais; 

III - com faixa etária entre 04 (quatro) e 12 (doze) anos. 

Art. 4º As Diretrizes de que trata a presente Lei, para a instituição 
do Programa SER Criança, obedecerão os seguintes parâmetros: 

I - elevar a qualidade de vida das crianças mais vulneráveis a 
índices melhores;

II - desenvolver habilidades lúdicas, cognitivas, esportivas e cul-
turais, por meio de oficinas, cujas modalidades poderão variar entre mu-
nicípios, de acordo com a cultura local; 

III - reduzir o tempo de exposição à situação de risco social, 
como violência, fome e trabalho infantil; 

IV - ampliar o acesso a direitos e serviços socioassistenciais e se-
toriais existentes no território, especialmente educação, saúde, cultura, 
esporte e lazer; 

V - promover o fortalecimento de vínculos comunitários e fa-
miliares, estimulando relações de afetividade, solidariedade e respeito 

mútuo;
 VI - contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sis-

tema educacional; 
VII - desenvolver o exercício da cidadania, propiciando meios 

para a formulação de projetos e ações de interesse deste público; 
VIII - promover o reestabelecimento e acompanhamento da saú-

de mental de crianças afetadas por eventos traumáticos decorrentes de 
situações de vulnerabilidade. 

Art. 5º 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 669 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 

649/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
dispõe sobre o direito de acesso do candidato aos motivos de sua re-
provação em exames psicológicos (psicotécnico) em concurso público 
para cargo ou emprego público na Administração Pública do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.

Nas razões do Veto Total, o Excelentíssimo Senhor Governador, 
argumenta que o referido Projeto de Lei possui vício de inconstitucio-
nalidade formal e material.

De acordo com o art. 47, da Constituição Estadual, o Projeto de 
Lei aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se 
o Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebi-
mento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de Lei 
aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como funda-
mento a inconstitucionalidade da Lei ou a carência do interesse público, 
podendo ser total ou parcial. No caso em análise o Veto foi integral.

Na Mensagem nº 076/2021, esclarece o Governador do Estado, 
que o Projeto de Lei em comento, pretende, em linhas gerais, obrigar 
que seja disponibilizado aos candidatos o motivo de sua reprovação em 
teste psicológico (psicotécnico ou similar), devendo ser apresentadas, 
por escrito, as razões fáticas e de direito para a não aprovação. O Pro-
jeto de Lei, que se restringe aos certames realizados pelo Poder Execu-
tivo, estabelece, em seu art. 2º, que o não cumprimento da norma impli-
cará “anulação do ato e do próprio concurso público, se necessário”.

Não obstante a nobre intenção da proposição, há de ser negada 
sanção ao Projeto de Lei nº 649/2019, pelas razões a seguir delineadas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, 
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo 
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos mar-
cados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos even-
tualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo 
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusiva-
mente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado 
ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administra-
ção, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração consti-
tui limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização 
funcional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema cons-
titucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento. 

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de 
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o 
Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal 
e art. 6º da Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva 
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da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de cer-
tames desenvolvidos para provimento de cargos no âmbito do Poder 
Executivo, visto que tal matéria é de competência privativa do Gover-
nador do Estado, nos termos do art. 43, incisos IV, da Constituição 
Estadual. Veja-se:

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

[...]
IV – servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-

vimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

[grifo nosso]
Desse modo, ao estabelecer regras para a execução dos exames 

psicológicos (psicotécnico), em concursos públicos da Administração 
Pública Estadual, o Projeto de Lei em debate avança demasiadamente 
em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder 
Executivo (postulado da reserva da administração), usurpando com-
petência constitucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo.

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto ao art. 
1º do Projeto de Lei nº 649/2019, em face da existência de vício de 
inconstitucionalidade formal e material.

De acordo com o referido dispositivo, acaso a Administração Pú-
blica se omita na disponibilização das razões que ensejaram a repro-
vação de determinado candidato em teste psicológico, todo o concurso 
público poderá ser anulado. 

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no ordena-
mento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do devido 
processo legal (art. 5º, inciso LIV, Constituição Federal), e, em conjun-
to com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade, con-
substancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente 
das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa medida, 
direito justo e valores afins.

 Dados os custos financeiros e operacionais decorrentes da apli-
cação de provas de concursos público, a anulação por completo de 
um certame exige cautela e análise da razoabilidade. Ademais, há de 
se considerar também os reflexos da anulação de um certame sobre os 
demais candidatos, os quais teriam de realizar novos dispêndios para 
a realização das provas, dentre os quais se destacam os gastos com 
deslocamento, passagens aéreas, alimentação, hospedagem etc. 

Nesse contexto, o estabelecimento de possibilidade de anulação 
de concurso público pelo descumprimento pode configurar exigência 
excessiva, na medida em que impõe sanção extremamente onerosa para 
atendimento dos fins almejados. Por essa razão, ante a inobservância 
do princípio da proporcionalidade, oponho veto ao caput do art. 2º da 
proposta legislativa em comento. 

O parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei nº 649/2019 dis-
põe que “o detalhamento das despesas da viagem deverá ser porme-
norizado, contendo os gastos efetuados por cada item de despesas”. O 
referido dispositivo, além de não indicar quem deverá apresentar tais 
informações, não indica a finalidade da pormenorização dos gastos 
com viagens. 

Tais lacunas contribuem para a insegurança jurídica, subprin-
cípio do Estado de Direito. Dentre os princípios materiais concreti-
zadores do princípio geral de segurança, destaca-se o Princípio da 
Precisão ou Determinabilidade das Leis, o qual exige a clareza das 
normas legais e densidade suficiente na regulamentação legal. Assim, 
para atender ao princípio da segurança jurídica, uma norma deve ver-
sar sobre matéria determinada (densa) e de forma coerente.

Nesse contexto, a não indicação de quem deverá apresentar de-
talhamento de gastos com viagens (se todos os candidatos do certame 
atingidos pela anulação do certame e/ou apenas os candidatos provi-
soriamente reprovados) e nem da finalidade de tal apresentação confi-
gura violação ao princípio da segurança jurídica, sendo essa a razão 

pela qual oponho veto ao parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei 
nº 649/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Norma-
tiva da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto 
constitucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade 
de adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa.

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste 
a razão ao Governador, em vetar a Propositura de Lei, por padecer de 
vício de inconstitucionalidade. Portanto, as razões do veto governa-
mental são convincentes.

VOTO DO RELATOR:

Diante o exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO 
TOTAL aposto ao Projeto de Lei nº 649/2019, por vício de inconsti-
tucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao 
Projeto de Lei nº 649/2019, nos termos do voto do Relator, contra o 
voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 24 de agosto de 2021.  
                                                                        
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                   

Vota a favor                                       Vota contra
Deputado Ciro Neto                            Deputado Doutor Yglésio
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 673 /2021
RELATÓRIO:

Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-
recer, o Projeto de Lei nº 335/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Wendell Lages, que Declara de Utilidade Pública Estadual o Insti-
tuto Internacional – AVANTT, com sede e foro no Município de São 
Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto Internacional - AVANTT, constituído em 16 de 
maio de 2013, é uma Associação Civil de direto privado de carate-
rísticas filantrópicas, sem fins lucrativos e econômicos, de duração 
com prazo indeterminado, com sede e foro em São Luís – Mara-
nhão. 

O Instituto, para cumprimento de suas finalidades, tem por 
objetivos dar assistência à carência humana em suas mais diversas 
fases; promover a inserção dos membros nas Políticas Públicas de 
Direitos Humanos que são direitos básicos que assistem os cida-
dãos, desenvolvendo parcerias, projetos, programas e realizando 
cursos profissionalizantes, assegurando, fiscalizando e assessoran-
do o cumprimento dos Direitos Humanos dos cidadãos.
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Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 

que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

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 335/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 24 de agosto de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                   
Vota a favor                                                      Vota contra

Deputado Ciro Neto                                          _______________________________
Deputado Duarte Júnior                                    _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
Deputado Doutor Yglésio                                _______________________________

P O R T A R I A    Nº. 641/2021
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 25.08.2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 2253/2021-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao ser-

vidor RAIMUNDO DE JESUS CAVALCANTE FRAZÃO, Subdiretor 
de Material e Patrimônio, matrícula nº 1647247 deste Poder, no valor 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para atendimento das necessidades 
de aquisição de materiais de consumo não programados conforme 
Requisição de Adiantamento nº RA0006/2021-ALEMA nos termos 
do art. 68 da Lei nº 4.320/64 e art. 7º da Resolução Administrativa nº 
1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento 
de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral, Su-
bação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANU-
TENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro.

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de agosto de 
2021.

  Deputado OTHELINO NETO
Presidente

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


