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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 / 09 / 2021 – 4ª FEIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 01.09.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE  LEI Nº 276/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DOS AVENTUREIROS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO RILDO AMARAL. 

II - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
31/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOSÉ DE 
RIBAMAR OLIVEIRA “CANHOTEIRO” A JHULIA RAYSSA MEN-
DES LEAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

3. REQUERIMENTO Nº 326/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE APÓS 
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME 
DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM UMA SES-
SÃO EXTRAORDINÁRIA, OS PROJETOS DE LEI Nº 275/2019, 
333/2019, 462/2019, 276/2020, 298/2020 E 102/2021, TODOS DE 
SUA AUTORIA. TRANSFERIDO - A PEDIDO DO AUTOR.

4. REQUERIMENTO Nº 328/2021, DE AUTORIA DOS 
DEPUTADOS GLALBERT CUTRIM E WENDELL LAGES, SO-
LICITANDO QUE APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DETERMI-
NADO QUE TRAMITE EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, O 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2021, DE AUTORIA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE DÁ  NOVA REDAÇÃO AO PA-
RÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 DA LEI COMPLEMENTAR ESTA-
DUAL Nº 013, DE 25 DE OUTUBRO DE 1991.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 327/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
APÓS DELIBERAÇÃO DA MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM 
DE PESAR AOS FAMILIARES E AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 
DO MEARIM NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL 
RAIMUNDO NONATO EVERTON SILVA, PELO FALECIMENTO 

DOS SENHORES KÉSSIO CARLOS E EDSON DO NASCIMENTO, 
OCORRIDO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021.

6. REQUERIMENTO Nº 331/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS, SOLICITANDO QUE APÓS DELI-
BERAÇÃO DA MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR 
AOS FAMILIARES E AMIGOS DO SENHOR JOÃO JOSÉ SOUZA 
SILVA, PELO SEU FALECIMENTO EM 31 DE AGOSTO DE 2021.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 01/09/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 406/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE CRIA O DIA ESTADUAL DOS PRATI-
CANTES DE SKATEBOARDING.

2.PROJETO DE LEI Nº 407/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS, QUE DISPÕE A PROIBIÇÃO DA 
UTILIZAÇÃO DE PRATELEIRAS, COM MAIS DE 4 (QUATRO) 
METROS DE ALTURA, E/OU OUTRO DISPOSITIVO QUE TENHA 
A FINALIDADE DE EXIBIÇÃO, EXPOSIÇÃO, ARMAZENAMEN-
TO DE PRODUTOS, EM LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DE CLIEN-
TES, NOS COMÉRCIOS VAREJISTAS, ATACADISTAS E/OU NA 
MODALIDADE ATACAREJO. 

3.PROJETO DE LEI Nº 408/21, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, ATRAVÉS 
DE CORRESPONDÊNCIA OFICIAL DOS CANDIDATOS APRO-
VADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROVI-
MENTO DE CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTA-
DUAL DIRETA E INDIRETA SOBRE SUAS NOMEAÇÕES PARA 
TOMAREM POSSE EM CARGO PÚBLICO.

4.PROJETOS DE LEI Nº 409 E 410/21, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARAM DE UTILIDADE 
PÚBLICA O INSTITUTO DE ESPERANÇA RENOVADA E O GRÊ-
MIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO SERRANO.

5.MOÇÕES Nº 060 e 061/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS AO 1º TENENTE LUIZ PAULO RODRIGUES DO CORPO DE 
BOMBEIROS DO MARANHÃO E AO SENHOR CARLOS ALBER-
TO ANTÔNIO RANGEL, PELO TÍTULO DE EMBAIXADOR DA 
PAZ PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DOS DEFENSORES DOS 
DIREITOS HUMANOS. 

ORDINÁRIA 4ª SESSÃO E ÚLTIMA SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 405/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO CIRO NETO, QUE DENOMINA DE HOSPITAL DEPU-
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.

Diretoria Geral de Mesa, 01 de setembro de 2021.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Deputado Marcelo Tavares. 
Segunda Secretária, Deputada Doutora Cleide Coutinho.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores 
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Antô-
nio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, 
Luís Henrique Lula da Silva, Marcelo Tavares, Marcos Caldas, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo 
Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael 
Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso e Wendell Lages. Ausente o Senhor Deputado 
Adelmo Soares.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
A Senhora Segunda Secretária para fazer leitura do texto bíblico e da 
Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - (Lê texto bíblico e lê Ata) Ata lida, Senhor 
Presidente. 

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 093/2021                                                       

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 01.09.2021

São Luís, 24 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei Complementar 
que institui as Microrregiões de Saneamento Básico do Norte Mara-
nhense, do Sul Maranhense, do Centro-Leste Maranhense e do Noroes-
te Maranhense.

Como é sabido, por meio da Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho 
de 2020, foi atualizado o marco legal do saneamento básico no Brasil, 
que, dentre outras alterações, atualizou as diretrizes nacionais relativas 
ao saneamento básico, bem como atribuiu à Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico (ANA) a competência para instituir normas de 
referência para a regulação do referido serviço público.

Nesse contexto, com vistas a analisar os reflexos da Lei Federal 
nº 14.026, de 15 de julho de 2020, na prestação dos serviços de sanea-
mento básico no Maranhão, bem como elaborar estudos e uniformizar 
entendimento acerca da matéria, o Poder Executivo instituiu, por meio 
do Decreto nº 36.009, de 3 de agosto de 2020, o Comitê de Estudos 
sobre o Novo Marco Legal do Saneamento Básico. 

O referido comitê é composto por representantes da Companhia 
de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, da Secretaria de 
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, da Secreta-
ria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE, da Agência Estadual 
de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB, da Agência Execu-
tiva Metropolitana - AGEM, da Agência Executiva Metropolitana do 
Sudoeste Maranhense - AGEMSUL, da empresa Maranhão Parcerias 
- MAPA, do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Car-
tográficos - IMESC, da Federação dos Municípios do Estado do Mara-
nhão - FAMEM e dos empregados da CAEMA, este último indicado 
pelo Sindicato dos Urbanitários do Maranhão - STIU.

De acordo com a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
com redação pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, a ti-
tularidade do serviço de saneamento é definida de acordo com o nível 
de interesse, o qual considera, em especial, o efetivo compartilhamento 
de instalações operacionais. Nesse contexto, no caso de interesse local, 
a titularidade dos serviços é conferida aos municípios e ao Distrito Fe-
deral. Por outro lado, havendo compartilhamento de instalações opera-
cionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões instituídas por lei complementar estadual, o serviço de 
saneamento básico passa a ser de interesse comum, sendo de titularida-
de dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade e o alto custo dos investimentos e 
da manutenção dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, o presente projeto de lei complementar institui quatro mi-
crorregiões de Saneamento Básico no Estado, quais sejam: Micror-
região de Saneamento do Norte Maranhense, Microrregião de Sanea-
mento do Sul Maranhense, Microrregião de Saneamento Centro-Leste 
Maranhense e Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense.

Os estudos para criação das referidas regiões de saneamento fo-
ram conduzidos pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômi-
cos e Cartográficos - IMESC, os quais consideraram, em especial, três 
fatores: 1) as Regiões de Desenvolvimento do Estado, que permitem 
compreender as realidades socioeconômicas e suas consequências es-
paciais entre as municipalidades; 2) as Regiões Metropolitanas exis-
tentes; e 3) a configuração e o papel exercido pelas bacias ou regiões 
hidrográficas.

Em virtude da instituição das Regiões de Saneamento, são dis-
ciplinados, por meio desta proposta legislativa, o funcionamento e a 
estrutura de governança das autarquias microrregionais, autarquia inter-
governamental de regime especial, com caráter deliberativo e normati-
vo, e personalidade jurídica de direito público, na qual os entes compar-
tilham responsabilidades e ações acerca da organização, planejamento 
e execução dos serviços de saneamento básico de interesse comum, por 
meio de um sistema integrado e articulado de planejamento, projetos, 
estruturação financeira, implementação, operação e coordenação.

Integra o presente de lei em comento o Caderno de Estudos Téc-
nicos elaborado pelo Poder Executivo, por meio de seus órgãos com-
petentes, o qual consolida a justificativa, os critérios e procedimentos 
metodológicos para a criação das microrregiões de saneamento no Esta-
do do Maranhão, em conformidade com as diretrizes constantes da Lei 
Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020.

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

Atenciosamente,
FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°  008/ 2021

Institui as Microrregiões de Sanea-
mento Básico do Norte Maranhense, do 
Sul Maranhense, do Centro-Leste Mara-
nhense e do Noroeste Maranhense.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a instituição das 
Microrregiões de Saneamento Básico do Norte Maranhense, do Centro 
Leste Maranhense, do Noroeste Maranhense e do Sul Maranhense, bem 
como sobre suas respectivas estruturas de governança.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei Complementar aplica-se ao 
Estado daoMaranhão e aos Municípios que integram as microrregiões, 
bem como às pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, 
que com elas se relacionem no que concerne às funções públicas de 
interesse comum previstas no art. 3º desta Lei Complementar.
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Art. 2º  Para fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - microrregião de saneamento básico: unidade territorial criada 

pelo Estado mediante lei complementar, nos termos do art. 25, §3º da 
Constituição Federal, composta por agrupamento de municípios limí-
trofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 
(Estatuto da Metrópole);

II - autarquia microrregional: autarquia intergovernamental de 
regime especial, com caráter deliberativo e normativo, e personalidade 
jurídica de direito público, na qual os entes compartilham responsabili-
dades e ações em termos de organização, planejamento e execução das 
funções públicas de interesse comum por meio de um sistema integrado 
e articulado de planejamento, projetos, estruturação financeira, imple-
mentação, operação e coordenação.

CAPÍTULO II
DAS MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 3º Ficam instituídas, no Estado do Maranhão, as seguintes 
Microrregiões de Saneamento Básico:

I - Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense;
II - Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense;
III - Microrregião de Saneamento Centro-Leste Maranhense;
IV - Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense.
Parágrafo único. As Microrregiões de Saneamento Básico do Es-

tado do Maranhão são as especificadas no Caderno de Estudos Técni-
cos - Anexo I desta Lei, e a indicação dos municípios que as compõem 
consta dos Anexos II a V. 

CAPÍTULO III 
DAS AUTARQUIAS MICRORREGIONAIS

Seção I
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 4º São funções públicas de interesse comum das microrre-
giões de saneamento básico o planejamento, a regulação, a fiscalização 
e a prestação, direta ou indireta, dos serviços públicos de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, na forma do Anexo I - Caderno de 
Estudos Técnicos desta Lei.

Parágrafo único. No exercício das funções públicas de interesse 
comum mencionadas no caput, a microrregião de saneamento básico 
deve assegurar:

I - a instituição e manutenção de mecanismos que garantam o 
atendimento da população dos municípios com menores indicadores de 
renda;

II - o cumprimento das metas de universalização previstas na le-
gislação federal;

III - o desenvolvimento, o tanto quanto possível, da política de 
subsídios mediante a manutenção de tarifa uniforme para todos os mu-
nicípios que atualmente a praticam, desde que viável técnica, econômi-
ca e financeiramente e observados o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos e a modicidade tarifária.

Seção II
Das Competências

Art. 5º As Autarquias Microrregionais de Saneamento Básico 
tem por finalidade exercer as competências relativas à integração, pla-
nejamento, gestão e execução das funções públicas de interesse comum 
dispostas no art. 4º, dentre elas:

I - estabelecer meios compartilhados de organização adminisitra-
tiva das funções públicas de interesse comum;

II - estabelecer sistema integrado de alocação de recursos e pres-
tação de contas consistente em um conjunto de instrumentos e mecanis-
mos que deverão assegurar a implementação e fiscalização de progra-
mas e projetos estruturantes e a realização de investimentos em serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a determinação 

das fontes de financiamento previamente pactuadas no âmbito da estru-
tura de governança interfederativa;

III - implementar processo permanente e compartilhado de pla-
nejamento e de tomada de decisão quanto aos objetivos, metas e priori-
dades de interesse regional na área de saneamento básico, compatibili-
zando-os com os objetivos do Estado e dos Municípios que a integram;

IV - propor diretrizes para o estabelecimento de metas e indica-
dores de desempenho, bem como mecanismos de aferição de resulta-
dos e prioridades de interesse regional, na área de saneamento básico, 
compatibilizando-os com os objetivos do Estado e dos Municípios que 
o integram e observando-os, obrigatoriamente, na prestação, direta ou 
indireta, dos serviços, no âmbito do território da microrregião;

V - aprovar planos, programas e projetos, públicos ou privados, 
relativos à realização de obras, empreendimentos e atividades na área 
de saneamento básico que tenham impacto regional;

VI - executar as funções públicas de interesse comum de forma 
compartilhada, com base em estudos técnicos que demonstrem a in-
terdependência e fundamentem o compartilhamento de competências 
entre os Municípios integrantes da microrregião;

VII - implementar a participação de representantes da sociedade 
civil nos processos de planejamento e tomada de decisão;

VIII - compatibilizar os planos plurianuais, leis de diretrizes or-
çamentárias e leis orçamentárias anuais dos entes envolvidos na gover-
nança interfederativa;

IX - comunicar as deliberações acerca dos planos relacionados 
aos serviços na área de saneamento básico aos órgãos ou entidades fe-
derais que atuam na unidade regional.

X - autorizar a alienação de participações societárias, ocasione ou 
não a mudança de controle, de empresas que integrem a Administração 
Indireta da Microrregião;

XI - autorizar a prestação direta dos serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário pela Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Maranhão - CAEMA, em razão desta integrar a 
administração indireta de um dos entes da entidade microrregional.

Parágrafo único. A Autarquia Microrregional de Saneamento Bá-
sico poderá prever programa específico para ações de saneamento bási-
co em áreas rurais, remotas ou núcleos urbanos informais.

Seção III
Da Governança das Autarquias Microrregionais

Subseção I 
Regras Gerais

Art. 6º Integram a estrutura de governança de cada entidade mi-
crorregional:

I - Colegiado Microrregional composto por:
a) 01 (um) representante do Estado do Maranhão;
b) 01 (um) representante de cada Município que a integra.
II - Comitê Técnico composto por:
a) 03 (três) representantes indicados pelo Estado do Maranhão;
b) representantes indicados pelo conjunto dos Municípios mem-

bros, em número equivalente a 15% (quinze por cento) do número de 
municípios integrantes da microrregião. 

III - Conselho Participativo composto por 11 (onze) representan-
tes da sociedade civil escolhidos pela Conferência Regional de Sanea-
mento Básico.

IV - O Secretário-Geral, eleito na forma do § 2º do art. 13.
§ 1º Fica vedada a indicação de membros das respectivas Casas 

Legislativas nas nomeações previstas no inciso III deste artigo;
§2º As indicações de membros para o Comitê Técnico, previstas 

nas alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo, deverão considerar, pre-
ferencialmente, membros de instituições de ensino e pesquisa de noto-
riedade no Estado, presentes na microrregião.

§3º O Regimento Interno de cada autarquia microrregional dispo-
rá, dentre outras matérias, sobre:

I - o funcionamento dos órgãos mencionados nos incisos I a IV 
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do caput deste artigo;

II - a forma de escolha dos membros do Comitê Técnico e dos 
representantes da sociedade civil no Conselho Participativo, observan-
do-se, quanto a este último, o disposto no art. 47 da Lei Federal nº 
11.445, de 05 de janeiro de 2007, considerando ainda a representação 
de entidades sindicais de trabalhadores do saneamento, representantes 
das bacias hidrográficas e representantes dos povos e comunidades tra-
dicionais de cada microrregião;

III - a criação e funcionamento das Câmaras Temáticas, perma-
nentes ou temporárias, ou de outros órgãos, permanentes ou temporá-
rios.

IV - a estruturação de sistema integrado de alocação de recursos 
e prestação de contas.

Subseção II
Colegiado Microrregional

Art. 7º O Colegiado Microrregional é instância máxima da au-
tarquia intergovernamental e deliberará somente com a presença de re-
presentantes de entes federados integrantes que, somados, detenham a 
maioria absoluta do número total de votos, sendo que:

I - o Estado do Maranhão terá número de votos equivalente a 
40% (quarenta por cento) do número total de votos; e

II - cada Município terá, entre os 60% (sessenta por cento) de 
votos restantes, número de votos proporcional à sua população, nos ter-
mos do regimento interno.

§ 1º Cada Município terá direito a, no mínimo, 01 (um) voto no 
Colegiado Microrregional.

§ 2º As deliberações exigirão número de votos superior à metade 
do total de votos, podendo o Regimento Interno prever hipóteses de 
quórum qualificado.

§ 3º O Colegiado Microrregional será presidido pelo Governador 
do Estado que, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano.

Art. 8º São atribuições do Colegiado Microrregional:
I - estabelecer diretrizes sobre o planejamento, a organização e a 

execução de funções públicas de interesse comum, a serem observadas 
pelas Administrações Direta e Indireta de entes da Federação integran-
tes da Microrregião;

II - deliberar sobre assuntos de interesse regional relativos às po-
líticas públicas e aos serviços de saneamento básico, em matérias de 
maior relevância, nos termos do Regimento Interno;

III - especificar os serviços públicos de interesse comum, bem 
como, quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus res-
pectivos responsáveis, com base em estudos técnicos que demonstrem a 
interdependência e fundamentem o compartilhamento de competências 
entre os Municípios integrantes da microrregião;

IV - aprovar os planos microrregionais e, quando couber, os pla-
nos intermunicipais ou locais, assim como propor adequações aos pla-
nos locais, respeitada a autonomia municipal;

V - definir a entidade reguladora responsável pelas atividades de 
regulação e de fiscalização dos serviços públicos de interesse comum, 
bem como estabelecer as formas de prestação destes serviços, respeita-
das as determinações contratuais vigentes;

VI - propor critérios de compensação financeira aos Municípios 
da Microrregião que suportem ônus decorrentes da execução de funções 
ou serviços públicos de interesse comum;

VII - autorizar município integrante da Microrregião a, isolada-
mente, licitar ou contratar prestação de serviços públicos de saneamen-
to básico, ou atividades deles integrantes, mediante criação de órgão ou 
entidade ou celebração de contrato de concessão;

VIII - elaborar e alterar o regimento interno da Autarquia Mi-
crorregional;

IX - eleger e destituir o Secretário-Geral.

Parágrafo único. No caso do Colegiado Microrregional deliberar 
pela unificação na prestação de serviço público de saneamento básico, 
em dois ou mais Municípios que integram a Microrregião, ou de ativi-

dade dele integrante, por meio de entidade que integre a administração 
do titular ou por meio de contrato de concessão, precedido de licitação, 
o representante legal da Microrregião subscreverá o respectivo instru-
mento, representando os entes da Federação interessados. 

Subseção III
Do Comitê Técnico

Art. 9º O Comitê Técnico tem por finalidade:
I - apreciar previamente as matérias que integram a pauta das reu-

niões do Colegiado Microrregional, providenciando estudos técnicos 
que a fundamentem;

II - assegurar, nos assuntos relevantes, a prévia manifestação do 
Conselho Participativo.

§ 1º O Comitê Técnico poderá criar Câmaras Temáticas para aná-
lise de questões específicas, nas quais poderá contar com a participação 
de técnicos de outras entidades, públicas ou privadas, e de representan-
tes da sociedade civil.

§ 2° Presidirá o Comitê Técnico o Secretário-Geral. 

Subseção IV
Conselho Participativo

Art. 10. São atribuições do Conselho Participativo:
I - elaborar propostas para apreciação das demais instâncias da 

entidade microrregional;
II - deliberar sobre matérias relevantes previamente à apreciação 

do Colegiado Microrregional; 
III - propor a constituição de grupos de trabalho para a análise e 

debate de temas específicos; 
IV - convocar audiências e consultas públicas sobre matérias que 

serão submetidas à deliberação.
V - convocar, organizar e coordenar a Conferência Regional de 

Saneamento Básico.
Parágrafo único.  Presidirá o Conselho Participativo o Secretá-

rio-Geral.
Art. 11. O Regimento Interno disporá sobre os procedimentos 

adequados à participação popular, devendo ser observadas as seguintes 
diretrizes:

I - a divulgação dos planos, programas, projetos e propostas, deve 
ser feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em relação ao 
momento da deliberação; 

II - o acesso aos estudos de viabilidade técnica, econômica, finan-
ceira e ambiental; 

III - o uso de audiências e de consultas públicas como forma de 
se assegurar o pluralismo e a transparência.

IV - a realização da Conferência Regional de Saneamento Básico.
Parágrafo único. O acesso mencionado no inciso II do caput não 

poderá prejudicar sigilo ou acesso restrito a informações em razão de 
disposição legal ou regulamentar. 

Art. 12. A autarquia microrregional convocará audiências públi-
cas na periodicidade prevista no Regimento Interno ou sempre que a 
relevância da matéria exigir para:

I - expor suas deliberações;
II - debater os estudos e planos em desenvolvimento;
III - prestar contas de sua gestão e resultados.

Seção V
Do Secretário-Geral

Art. 13. O Secretário-Geral é o representante legal da entidade 
microrregional, cumprindo-lhe dar execução às deliberações do Cole-
giado Microrregional.

§ 1º O Secretário-Geral participa, sem voto, de todas as reuniões 
do Colegiado Microrregional, sendo responsável pelo registro e publi-
cidade das atas.

§ 2º O Secretário-Geral será eleito pelo Colegiado Microrregio-
nal, sendo destituído livremente, a juízo do Colegiado.
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CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14. O Governador, por meio de Decreto, editará o Regimen-

to Interno Provisório de cada Entidade Microrregional. 
Parágrafo único. O Decreto a que se refere o caput deverá dispor 

sobre a convocação, a instalação e o funcionamento do Colegiado Mi-
crorregional, inclusive os procedimentos para a elaboração de seu pri-
meiro Regimento Interno, bem como sobre a convocação de audiências 
e consultas públicas até que se instale o Conselho Participativo.

Art. 15. O Estado do Maranhão poderá designar a entidade mi-
crorregional como local de lotação e exercício de servidores estaduais, 
inclusive de suas entidades da Administração Indireta, de direito públi-
co ou privado, sem prejuízo de remuneração e demais vantagens aos 
servidores designados.

Art. 16. Resolução do Colegiado Microrregional definirá a for-
ma da gestão administrativa da Microrregião, podendo, por prazo cer-
to, delegar o exercício de atribuições ou a execução de determinadas 
tarefas para órgãos ou entidades federais, bem para órgãos e entidades 
integrantes da estrutura administrativa do Estado do Maranhão ou de 
municípios que integram a Microrregião.

Parágrafo único. Até que seja  editada  a  Resolução  prevista no 
caput, as funções de secretaria e suporte administrativo da microrregião 
serão desempenhadas pela Secretaria de Estado das Cidades e Desen-
volvimento Urbano - SECID.

Art. 17. A prestação dos serviços de saneamento básico no âm-
bito das Microrregiões de Saneamento Básico observará as diretrizes 
constantes do Plano Regional de Saneamento Básico.

 § 1º O plano regional de saneamento básico deverá incluir a 
prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de es-
gotamento sanitário, podendo contemplar, ainda, outros componentes 
do saneamento básico, com vistas à otimização do planejamento e da 
prestação dos serviços.

§ 2º As disposições constantes do Plano Regional de Saneamento 
Básico prevalecerão sobre aquelas constantes de planos municipais, nos 
termos do art. 17, §2º, da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

§ 3º O Plano Regional de Saneamento Básico:
I - dispensará a obrigatoriedade de elaboração e publicação de 

planos municipais de saneamento básico por cada um dos Municípios 
integrantes;

II - poderá ser elaborado com suporte de órgãos e entidades da 
administração pública federal, estaduais e municipais, além de presta-
dores de serviços.

Art. 18. Os planos referentes ao saneamento básico ou a resíduos 
sólidos, editados pelos Municípios antes da vigência desta Lei Com-
plementar, permanecerão em vigor por 24 (vinte e quatro) meses, po-
dendo ser prorrogado mediante resolução do Colegiado Microrregional, 
cabendo aos Municípios a devida adequação da legislação municipal.

Parágrafo único. A prestação de serviços de água e esgoto poderá 
obedecer a Plano Regional elaborado para o conjunto de municípios 
atendidos.

Art. 19. A regulação da prestação dos serviços de saneamento 
básico prestados nas Microrregiões de Saneamento Básico será feita 
preferencialmente pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Ser-
viços Públicos (MOB).

Parágrafo único. A MOB, no exercício de suas funções regulató-
rias, observará as normas de referência editadas pela Agência Nacional 
de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - criar subsidiárias da Companhia de Saneamento Ambiental 

do Maranhão - CAEMA, Sociedades de Propósito Específico - SPE ou 
outras sociedades empresárias, com atuação em uma ou mais das mi-
crorregiões instituídas por esta Lei Complementar; 

II - modificar a natureza das ações e de outras participações so-
cietárias que possua, diretamente ou por meio de entidades da Admi-
nistração Indireta, nas subsidiárias da Companhia de Saneamento Am-
biental do Maranhão - CAEMA a que se refere o inciso I deste artigo; 

III - alienar, de forma gratuita ou onerosa, as ações e participa-

ções societárias mencionadas no inciso II deste artigo, inclusive o con-
trole das subsidiárias da Companhia de Saneamento Ambiental do Ma-
ranhão - CAEMA, exclusivamente para uma ou mais das microrregiões 
instituídas por esta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Excluem-se das autorizações dos incisos I a III 
deste artigo a abertura de capital, que somente poderá ser autorizada 
mediante lei complementar.

Art. 21. Ficam revogados:
I - o inciso II do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 174, de 

25 de maio de 2015; 
II - inciso II do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 089, de 

17 de novembro de 2005.
Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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1. INTRODUÇÃO
O Saneamento Básico, de acordo com a Lei nº 11.445/07, é defini-

do como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacio-
nais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas. A melhoria da oferta dos serviços de qualidade em 
saneamento básico contribui com a saúde, a educação, o meio ambiente 
e a economia. A modernização e ampliação do sistema de saneamento 
básico beneficia todos os setores da sociedade e constitui um direito de 
todos os habitantes, tanto de áreas urbanas, quanto de áreas rurais. 

Oficialmente um dos primeiros Decreto-Lei sobre Plano Nacio-
nal de Saneamento Básico é o nº 949 de 1969, o PLANASA. Mesmo 
com a adesão de quase 75% dos municípios brasileiros, o plano não 
conseguiu sanar as problemáticas sanitárias das localidades mais neces-
sitadas e com o desequilíbrio do sistema de financiamento em 1992 foi 
encerrado (SOUSA; COSTA, 2016).

A publicação da Constituição Federal de 1988, e as disputas entre 
estados e municípios sobre a titularidade dos serviços de saneamento 
seguiram no país com avanços sobre distribuição de água e melhorias 
nos serviços de coleta de lixo, porém com enormes gargalos sobre es-
gotamento sanitário.

A mesma Carta Magna citada acima, no art. 25, § 3º, já previa 
a forma regionalizada de práticas de políticas públicas, conforme des-
crito a seguir: “§ 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, 
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de inte-
resse comum” (grifo nosso).

A partir da Lei de 11.445/2007, possibilitou que diversos atores 
participassem das etapas da política de saneamento, como financiamen-
to, planejamento e operação. É nesse cenário que a regionalização dos 
serviços públicos de saneamento básico emerge como relevante alterna-
tiva para avançarmos rumo à universalização.

Reforçando o entendimento e a necessidade da gestão do sanea-
mento de forma regionalizada, o novo marco legal do saneamento - Lei 
14.026/2020 - que atualiza a Lei 11.445/2007 (marco legal do sanea-
mento básico) considera, no seu art.3º, inciso VI, alínea a,  pode ser es-
truturada “região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: 
unidade instituída pelos Estados mediante lei complementar, de acordo 
com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal, composta de agrupamen-
to de municípios limítrofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 
12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole).”. 

Por seu turno, o Decreto 10.588, de 24 de dezembro de 2020, no 
seu art. 2º, § 1º, inciso I dispõem que: “Art. 2º A prestação regionalizada 
de serviços de saneamento visa:§ 1º Para fins de alocação de recursos 
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públicos federais e de financiamentos com recursos da União, ou com 
recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, será 
considerada cumprida a exigência de prestação regionalizada: I - na 
hipótese de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, 
com a aprovação da lei complementar correspondente” (grifo nosso). 

Objetivando a efetividade dos dispositivos legais, o governador 
do estado, por meio do Decreto nº 36.009, de 03 de agosto de 2020, 
institui o Comitê de Estudos sobre o Novo Marco Legal do Saneamento 
Básico, estabelecido pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, 
com a finalidade de analisar os reflexos da Lei Federal nº 14.026/2020, 
na prestação dos serviços de saneamento básico no Maranhão, elabo-
ração de estudos e uniformização do entendimento acerca da matéria.

2.  MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO 
ESTADO DO MARANHÃO

2.1. Caracterização do saneamento básico como função pú-
blica de interesse comum

O incentivo à regionalização do saneamento básico, nos termos 
do art. 3º da Lei nº 14.026/20, permite a vinculação dos municípios 
limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública de 
saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de 
higiene e saúde pública, seja para conferir viabilidade técnica, econô-
mica e financeira aos municípios menos favorecidos.

No tocante aos serviços de abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário, a complexidade e o alto custo dos investimentos e manu-
tenção dos serviços não permite que os Municípios, na configuração 
socioeconômica do Estado do Maranhão, os executem isoladamente. 
Aliado aos critérios de viabilidade técnica, as limitações dos recursos 
hídricos demandam o adequado planejamento da provisão, em todo o 
território estadual, do abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
buscando maior sustentabilidade econômico-financeira na prestação 
dos serviços, o compartilhamento de ativos e a sua compatibilização 
com o regime das bacias hidrográficas. 

Segundo o precedente do STF no âmbito da ADI 1842/RJ, o alto 
custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias 
etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de 
água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que co-
mumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a 
existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. 

A função pública do saneamento básico frequentemente extrapo-
la o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de 
instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micror-
regiões, nos termos do art. 25, §3º, da Constituição Federal.  O interes-
se comum inclui, portanto, funções públicas e serviços que atendam a 
mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um 
deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou 
integrados de funções públicas, bem como serviços supra municipais.

Deste modo, a regionalização do Saneamento Básico no Estado 
do Maranhão, proposta por este Caderno de Estudos Técnicos visa pro-
porcionar uma escala produtiva e financeira adequada para a prestação 
dos serviços, buscando-se a agregar os municípios de pequeno porte 
entre si ou a outros de maiores portes, de modo que se alcance uma pro-
porcionalidade de provisão, com economias de escala e de densidade 
que permita melhores arranjos para a oferta dos serviços. 

Almeja-se, com o presente projeto, a compatibilização das es-
pecificidades e necessidades de cada um dos municípios às disponibi-
lidades de recursos naturais, ao passo que o planejamento regional e a 
atuação integrada pode garantir a provisão dos serviços, mitigando as 
desigualdades nas coberturas, instituindo gestão coerente com as bacias 
hidrográficas na captação de águas brutas e nos lançamentos de efluen-
tes, conforme metodologia detalhada a seguir.

2.2. Procedimentos Metodológicos para a Criação das Mi-
crorregiões de Saneamento

A regionalização para o saneamento do Estado do Maranhão, 
atende ao Marco Legal do Saneamento Básico, que objetiva universa-
lizar e qualificar a prestação dos serviços no setor, por meio da Lei nº 
14.026, de 15 de julho de 2020.

2.2.1. Análise Socioambiental
A proposição inicial para a Regionalização do Saneamento no 

Estado do Maranhão, parte da proposta do Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC, sobre as Regiões 
de Desenvolvimento do Estado do Maranhão (IMESC, 2020), a qual 
regionaliza o estado em 22 unidades espaciais, permitindo que o pro-
cedimento para a tomada de ações parta das prioridades regionais, pre-
viamente elencadas, as quais possibilita a articulação interinstitucional 
dos planos e ações dos vários órgãos governamentais, representando 
potencialização de esforços e racionalidade nos investimentos, além de 
abrir condições concretas para o monitoramento e avaliação de forma 
conjunta, rompendo significativamente com as tradicionais interven-
ções fragmentadas que caracterizam a ação pública.

Levando em consideração os critérios das Regiões de Desen-
volvimento do Estado do Maranhão, que utiliza como fundamento as 
Regiões de Influência das Cidades – REGIC, que trata sobre a circula-
ção de pessoas e de produtos entre lugares e posteriormente, atualizada 
levando em consideração as realidades socioeconômicas e suas conse-
quências espaciais sobre os espaços do entorno; dados fisiográficos, so-
cioculturais e econômicos, adquiridos em diversos órgãos, permitindo 
avançar na reflexão sobre as similaridades e potencialidades ambientais 
e socioeconômicas de cada região e atualização e refinamento da atual 
infraestrutura rodoviária estadual, que possibilitou verificar a viabili-
dade atual e futura de constituição de relações intermunicipais. Essas, 
foram primordiais em um primeiro momento para o ajustamento e con-
figurações das regiões do saneamento.

Novos critérios foram incluídos à regionalização, dentre eles as 
regiões metropolitanas e as bacias hidrográficas, dados esses valiosos 
para a configuração da mesma.

As Regiões Metropolitanas de acordo com a Lei nº 13.089, de 
12 de janeiro de 2015, são caracterizadas como espaços urbanos com 
continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância 
política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região 
que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional.

Atendendo este critério, no Maranhão há duas Regiões Metro-
politanas, a primeira denominada Região Metropolitana da Grande 
São Luís, consolidada pela Lei Complementar nº 174, de 25 de maio 
de 2015, constituída pelos municípios Alcântara, Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Presidente Jusce-
lino, Raposa, Rosário, Santa Rita, São José de Ribamar e São Luís. A 
segunda denominada Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense, 
consolidada por meio da Lei Complementar nº 204, de 11 de dezem-
bro de 2017 é constituída por 22 municípios: Açailândia, Amarante do 
Maranhão, Buritirana, Campestre do Maranhão, Carolina, Cidelândia, 
Davinópolis, Estreito, Governador Edison Lobão, Imperatriz, Itinga do 
Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, 
Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, São João do Paraíso, São 
Pedro da Água Branca, Senador La Roque, Sítio Novo, Vila Nova dos 
Martírios.

Há também o município de Timon, inserido na Região Integrada 
de Desenvolvimento da Grande Teresina, por meio da Lei Complemen-
tar nº 112, de 19 de setembro de 2001.

Outro fator primordial para a regionalização foi a configuração 
e o papel exercido pelas bacias ou regiões hidrográficas. As bacias hi-
drográficas são consideradas como o “conjunto de terras drenadas por 
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um rio principal e seus afluentes” (GUERRA E GUERRA, 2008, p. 76). 
Pelo Decreto Estadual 34.847/2019, entende-se por Bacia Hidrográfica 
a área delimitada por um divisor topográfico, em que a água provenien-
te da chuva que nela se precipita se concentra numa única saída. Já a 
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, as qualifica 
como Região Hidrográfica, a qual é o espaço territorial compreendido 
por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas, 
com características sociais e econômicas homogêneas ou similares, com 
vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos.

Para efeitos do estabelecido na Política Estadual de Recursos 
Hídricos, de acordo com a Lei Complementar n° 167, de 27 de maio 
de 2014 e o Decreto nº 34.847 de 14 de maio de 2019, que institui a 
Regionalização do Meio Ambiente do Estado do Maranhão por Bacias 
Hidrográficas, o Estado do Maranhão ficou dividido em doze bacias e 
sistemas hidrográficos, sendo: três bacias hidrográficas federais – Ba-
cia Hidrográfica do Rio Parnaíba, Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, 
Bacia Hidrográfica do Rio Gurupi; sete bacias hidrográficas estaduais – 
Bacia Hidrográfica do Rio Preguiças, Bacia Hidrográfica do Rio Periá, 
Bacia Hidrográfica do Rio Munim, Bacia Hidrográfica do Rio Itape-
curu, Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, Bacia Hidrográfica do Rio 
Turiaçu, Bacia Hidrográfica do Rio Maracaçumé e; dois sistemas hidro-
gráficos estaduais – Sistema Hidrográfico do Litoral Ocidental, Sistema 
Hidrográfico das Ilhas Maranhenses (Mapa 1).

Vale ressaltar que sobre a questão dos resíduos sólidos, a Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, está ela-
borando o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, baseado nas 22 regiões 
de Desenvolvimento, proposta pelo IMESC. Essa propõe uma estraté-
gia de desenvolvimento partindo da ideia de descentralização eficiente 
objetivando promover o equilíbrio equitativo de todos os territórios mu-
nicipais, permitindo o estudo de cada região e suas formas de gerencia-
mento. Posteriormente, esse poderá ser agregado como procedimento 
metodológico à proposta de criação das Microrregiões de Saneamento 
do Estado do Maranhão.

Mapa 1 - Distribuição das bacias hidrográficas no Estado do Ma-
ranhão

Fonte: IMESC/IBGE, 2021

Na presente microrregionalização é importante frisar que alguns 

blocos de municípios ocuparam uma ou mais áreas de diferentes bacias 
hidrográficas, o que não inviabiliza o estudo, pois cada microrregião 
possui suas particularidades e a inserção em diferentes bacias reflete a 
dinamicidade dessas áreas.

Os movimentos complementares, objetivando inserir, sobre a 
proposta inicial, as identidades socioculturais, os dados econômicos, 
a rede rodoviária, regiões metropolitanas e bacias hidrográficas, todos 
devidamente atualizados, resultaram em ajustes e complementações 
das Regiões de Desenvolvimento do Maranhão, permitindo a necessá-
ria reconfiguração da proposta de microrregionalização do saneamen-
to. Logo, regiões e seus municípios foram reagrupados e aglutinados, 
considerando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação 
dos serviços e a geração de ganhos de escala, o que resultou na classifi-
cação em 4 (quatro) microrregiões do saneamento.

No que se refere à definição da toponímia adotada para cada 
uma das Microrregiões de Saneamento, e com o objetivo de reforçar a 
identidade conjunta de todos os seus municípios componentes, foram 
propostos títulos que fazem referências, à localização, à hidrografia, à 
vegetação, à influência socioeconômica, política e cultural.

2.2.2. Análise Econômica Financeira 
Para a construção da análise econômica financeira que subsidia 

a definição das microrregiões foi necessária a construção de um estudo 
dividido em duas partes: 

● Coleta de dados atualizados sobre os municípios; 
● Definição de critérios de cálculo para a projeção futura. 
A coleta de dados dos municípios se concentrou na base de da-

dos do IBGE e do Sistema Nacional de Informações de Saneamento 
(SNIS) do ano de 2019. Contudo, dentre os 217 municípios do Estado, 
em 2019, apenas 167 prestaram contas para o SNIS. Sendo assim, para 
os 50 municípios restantes foi adotada a extrapolação de dados, por 
meio de uma análise de similaridade dos municípios considerando os 
seguintes parâmetros: População do município; Densidade Demográ-
fica; PIB per capita; PIB do município; e Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal – IDHM. 

Dados Populacionais 
Foram utilizados dados do IBGE dos anos de 2010, 2020. Além 

disto, utilizou-se a progressão geométrica para atingir a população de 
2051 com mesma taxa em todos os municípios. Com relação aos dados 
sobre taxa de ocupação por domicílio foi utilizado o IBGE de 2010. 
Adotou-se a mesma taxa de ocupação para os anos subsequentes por 
não haver informações suficientes para se determinar a progressão da 
taxa ao longo do tempo. 

Dados Comerciais 
Os dados foram extraídos do SNIS com referência no ano de 

2019. Estes dados foram segregados em dados de água e dados de esgo-
to, sendo eles: Economias Residenciais Ativas, Ligações Residenciais 
Ativas, Volume de Água/ Esgoto Faturado, Faturamento e Arrecadação. 

Dados Operacionais e de Manutenção 
Os dados foram extraídos do SNIS com referência no ano de 

2019. Estes dados foram do Volume de Operação, segregado entre água 
e esgoto. Para o dado de água foi adotado o volume de água de esgoto. 

Dados Administrativos 
Os dados foram extraídos do SNIS com referência no ano de 

2019. Estes dados são: Custos Diretos, Indiretos e Despesas Operacio-
nais, e considerou-se que o valor gasto com Sistema de Esgotamento 
Sanitário é duas vezes maior que o valor gasto com Sistema de Abas-
tecimento de Água. A divisão percentual nos municípios foi feita em 
relação ao número de economias ativas, usando o critério acima citado. 

Para Custos Diretos foram adotados os Custos com Energia Elé-
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trica, Materiais de Tratamento, Insumos, Gastos Gerais e Outros Mate-
riais. Já os Custos Indiretos foram considerados os custos com Tributos 
e encargos da dívida. Por fim, as despesas operacionais englobam o 
Gasto com Pessoal, abrangendo equipe própria ou serviços de terceiros.

Cabe destacar que foi desconsiderado do estudo as variáveis de 
Bases de Ativos e de Outorga Onerosa. Ambas as informações não estão 
disponíveis no SNIS ou em outra base nacional, dificultando a captação 
de dados para serem considerados no cálculo. 

Dados de Investimento 
Para a composição de estimativas de valores de investimento 

para atingir as metas de universalização de água e esgoto segundo o 
novo Marco regulatório foram utilizadas as tabelas com valor unitá-
rio de investimento NOTA TÉCNICA SNSA Nº 492/2010_ RESUMO 
01/2011 (Ministério das Cidades), adicionando um valor de correção 
monetária de 10% em cima do valor final.

A estimativa do investimento total em abastecimento de água e 
esgotamento sanitário considerou o número de habitantes sem cobertura 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, respec-
tivamente, de acordo com a faixa de número de domicílios explicitada.

Em alguns casos os dados do SNIS diferem do IBGE em alguns 
municípios, para esses casos foi considerado que o município atendia 
90% de índice de cobertura de água e o valor do investimento foi esti-
mado para atingir os 100%, de acordo com as metas.

Para composição dos investimentos ainda foi considerado os va-
lores de custo de novas ligações de água e esgoto. A estimativa neste 
caso veio dos contratos da CAEMA no município de São Luís para 
execução deste serviço. O mesmo valor foi aplicado para todos os mu-
nicípios do Estado. 

Critérios de Cálculo 
Para a realização da análise diversos critérios de cálculo em co-

mum foram adotados para todos os cenários, como é demonstrado na 
Tabela 1, abaixo. Os critérios específicos e móveis adotados para cada 
região foram devidamente explicitados nas análises. 

Os valores de Reajuste Tarifário Anual foram variáveis para cada 
região de forma a encontrar o cenário mais próximo da viabilidade eco-
nômica. Os outros parâmetros foram mantidos fixos.

Tabela 1 - Critérios de Cálculo para Análise Econômico Finan-
ceira das Microrregiões

Descrição Dados
Período 2021 2051
Meta de cobertura de água 100,00% 2033
Meta de cobertura de esgoto 90,00% 2033
Convergência faturamento esgoto 80,00% 2028 
Meta de arrecadação 90,00% 2035
Meta de perdas 37,00% 2033
Meta de Redução de Despesas Operacionais 20,00% 2024
Consumo “per capita” calculado (l/hab./dia - 
sem perdas)

150,00

% IR+CSLL 34,00%

Percentual de Impostos sobre Receita 9,25%

WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) 7,01%

% reintegração da BAR (Base de Ativos Re-
gulatórios)

3,00%

Reajuste tarifário anual Variável

Metas de Cobertura 

Tanto as metas de cobertura dos serviços de abastecimento de 
água quanto aos serviços de esgotamento sanitário foram estabelecidas 
em consonância às metas do Novo Marco do Saneamento Básico. 

Meta de Arrecadação 

A meta de arrecadação em 90% representa que no horizonte de 
2035, 90% do que for faturado será arrecadado. Esse valor foi estabele-
cido baseado nas recomendações e experiências de outros Estados para 
a garantia do equilíbrio econômico-financeiro da microrregião 

Convergência de Faturamento de Esgoto 

O valor de 80% em 2028 foi estabelecido de acordo com reco-
mendações técnicas. Considerando-se que a cada litro de água tratada 
e distribuída, 80% deste volume adentra o sistema de esgotamento sa-
nitário como esgoto.

Meta de Perdas 

A meta de perdas foi estabelecida conforme novo Decreto Nº 
10.588, de 24 de dezembro de 2020 e Portaria Nº 490, de 22 de março 
de 2021, do Ministério de Desenvolvimento Regional sobre o tema. 

Meta de Redução de Despesas Operacionais 

Ao comparar os dados de Despesas Operacionais dos municípios 
maranhenses com outros Estados, bem como a média dessas despesas 
para a Região Nordeste, verificou-se que os dados presentes no SNIS 
para os municípios maranhenses estavam dispendiosos. Desta forma, 
aplicou-se uma redução de 20% (vinte) das Despesas Operacionais a 
partir do ano de 2024, ano do término do período de pré-operação dos 
contratos, assumindo que essas Despesas Operacionais se alinhariam 
com a média do Nordeste. 

Custo Médio Ponderado de Capital – WACC 
O Custo Médio Ponderado de Capital – WAAC foi estimado com 

base na Taxa de Longo Prazo – TLP, que apresenta as taxas de descon-
to dos fluxos futuros de entradas e saídas de caixa. O TLP é formado 
por uma alíquota fixa somada à alíquota do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA. Para o cálculo do TLP, equivalente ao 
WACC nesse estudo, utilizou-se a alíquota fixa vigente no momento da 
elaboração das análises de viabilidade econômico-financeira, no valor 
de 2,65% a.a. conforme disposto no Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social. Para a complementação do valor com a 
alíquota do IPCA, fez-se uma média da alíquota deste nos últimos 5 
(cinco) anos resultando em 4,364.

Assim, o valor do WAAC resultou da soma entre os valores da 
alíquota fixa atual do TLP (2,65) e da média da alíquota anual do IPCA 
nos últimos 5 (cinco) anos (4,364); decorrendo em 7,014%. 

Taxa de Reintegração da Base de Ativos Regulatórios 
O valor da alíquota de reintegração da Base de Ativos Regulató-

rios – BAR foi calculada com base nas Taxas Anuais de Depreciação 
presentes no Manual de Contabilidade para as Companhias Estaduais 
de Saneamento Básico, da Associação das Empresas de Saneamento 
Básico – AESBE, divulgado em fevereiro de 2009. Esse documento 
apresenta as alíquotas das Taxas Anuais de Depreciação de diversos 
equipamentos. Realizando a média aproximada dos principais equi-
pamentos presentes numa Companhia de Saneamento, com valores de 
Taxas Anuais de Depreciação de 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco) 
anos; adotou-se o valor de 3%.



  12       QUARTA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 12
A análise socioambiental e econômico financeira foram os fato-

res preponderantes na determinação da Microrregião de Saneamento do 
Norte Maranhense, Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense, 
Microrregião de Saneamento do Centro-Leste Maranhense, Microrre-
gião de Saneamento do Noroeste Maranhense (Mapa 2) e o detalha-
mento de cada uma dessas microrregiões segue nas Tabelas 2 e 3.

2.3. Definição do Município-Polo das Microrregiões de Sa-
neamento

As considerações apresentadas anteriormente, embora abrangen-
tes, têm relação direta para definição e seleção do que foi denominado 
de Município-Polo de cada uma das Microrregiões de Saneamento, isto 
é, aquele que reúne as características socioeconômicas e logísticas que, 
atualmente, o eleva à condição de dinamizador das relações regionais 
e principal elemento capaz de consolidar e disseminar efeitos de de-
senvolvimento em escala intermunicipal. Para seleção dos 4 (quatro) 
Municípios-Polo, foram considerados os seguintes critérios:

1. Relevância no que diz respeito ao PIB, área, população e den-
sidade demográfica;

2. Eficiente comunicação viária com as demais microrregiões 
do Estado, considerando também o fluxo de transportes coletivos e de 
mercadoria;

3. Sede urbana dotada de estrutura física e de um conjunto di-
versificado de comércio e de serviços públicos e privados;

4. Significativa concentração de órgãos federais e estaduais, 
principalmente aqueles relacionados com o financiamento, a assistência 
e a formação técnica;

5. Posição geográfica na região, facilitando a comunicação e as 
trocas, considerando a distância e o tempo necessário para o desloca-
mento dos demais municípios componentes daquela microrregião.

Mapa 2 - Microrregiões de Saneamento do Estado do Maranhão

Fonte: IMESC, 2021

Tabela 2 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social das 
Microrregiões de Saneamento do Estado do Maranhão

Micror-
região /
Municí-

pios

Área 
(Km2)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densi-
dade

Demo-
gráfica 
(hab./
Km2)
2020

PIB 2018
R$ milhões

PIB
Per Capi-
ta (R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total
Norte Ma-
ranhense 77.700,88 1.997.090 1.188.020 3.185.110 3.487.980 44,89 51.751.571 15.038,38 0,650

Sul Mara-
nhense 147.070,22 886.527 434.617 1.321.144 1.426.808 9,70 25.360.693 17.965,51 0,628

Centro 
Leste Ma-
ranhense 59.540,531 881.713 524.946 1.406.659 1.488.279 25,00 15.150.886 10.072,96 0,593

Noroeste 
Mara-
nhense 43.397,18 368.185 269.739 637.924 684.774 15,78 5.734.988 8.458,56 0,576

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos; IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Tabela 3 - Caracterização Econômica Financeira das Microrre-
giões de Saneamento do Estado do Maranhão

Microrregião 
/Municípios

Índice de 
Cobertura de 
Abastecimen-

to de Água 

(%) 

Índice de 
Cobertura 
de Esgo-
tamento 
Sanitário 

(%) 

CAPEX 

(R$) 

OPEX 

Médio 

(R$) 

Payback 

(Anos) 

Reajuste 
Tarifário 
Médio 

(%) 

Número 
de Muni-

cípio 

Norte Mara-
nhense 69,03 25,54 2.286.938.155,13 603.183.278,63 21,10 5,0 78

Sul Mara-
nhense 63,88 7,78 1.073.938.762,18 170.401.197,89 20,68 3,6 55

Centro-Leste 
Maranhense 58,08 1,28 1.203.298.419,02 201.690.021,69 19,82 4,3 55

Noroeste 
Maranhense 39,90 1,10 591.891.704,43 100.336.354,36 21,91 4,7 29

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; SNIS – 
Sistema Nacional de Informações de Saneamento

2.4.Perfil das Microrregiões de Saneamento
2.4.1.Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense

A Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense é composta 
por municípios localizados na Ilha do Maranhão, Baixo Itapecuru, Co-
cais, Baixo Munim e por Alcântara, inseridos no complexo estuarino do 
Golfão Maranhense e por municípios dos Lençóis Maranhenses, Delta 
das Américas no Litoral Oriental, Litoral Ocidental, compreendido en-
tre os municípios de Guimarães e Turiaçu e Baixada Maranhense. 

 Nessa microrregião estão 78 municípios (Mapa 3) com o total de 
77.700,88 km² (Tabela 4). Sua população em 2020 era de 3.487.980 ha-
bitantes, com densidade demográfica de 44,89 hab./km² (IBGE, 2020) 
e PIB de R$ 51.751.571,00 com ano de referência de 2018 (IMESC, 
2020).

Esta microrregião caracteriza-se por uma população economica-
mente ativa, com setor secundário e terciário concentrado em São Luís, 
onde estão as principais indústrias de transformação e comércio. Além 
do município de São Luís, destaca-se nos outros municípios a produção 
da horticultura, avicultura, castanha de caju, cultivo do arroz, mandioca 
e atualmente soja e também cerâmica, pedra brita e artesanato oriundo 
das folhas do buritizeiro. O extrativismo vegetal também se destaca, 
com elevados valores de produção, especialmente para a coleta do ba-
baçu. A atividade pesqueira também é de grande importância, principal-
mente nos municípios da ilha e do Litoral Oriental, Litoral Ocidental e 
Baixada Maranhense garantindo parte do consumo ao mercado interno. 
No interior da microrregião desenvolve-se a pecuária bovina e suína, 
além da implantação de projetos agroindustriais. 

Na microrregião há grande potencial turístico, sendo um dos 
principais os lençóis maranhenses, o delta do Parnaíba e as cidades his-
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tóricas de São Luís e Alcântara, conhecidos e visitados praticamente 
por pessoas de todos os continentes. Vale ressaltar a importância turís-
tica da área ambiental Floresta dos Guarás, Lagos e Campos Floridos e 
do potencial religioso de origem africana.

O crescimento urbano de São Luís em direção a outros municí-
pios da Ilha do Maranhão, acarretou na conurbação destes municípios, 
concentrando a maior área urbana e populacional do Estado, o que jus-
tifica, portanto, São Luís ser o município-polo da região.

Mapa 3 - Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

A microrregião se destaca por sua malha rodoviária (BRs – 135, 
222, 306, 308, 316 e 402/ MAs – 006, 014, 020, 024, 025, 026, 034, 102, 
106, 110, 201, 202, 203, 209, 212, 214, 216, 224, 225, 228, 234, 235, 
281, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 320, 332, 
337, 345, 346 e 382), ferroviária (Estrada de Ferro Carajás, Ferrovia 
Transnordestina) e portuário (portos do Itaqui, ALUMAR, Vale, Grande 
e da Madeira) e transporte marítimo e fluviolacustre. Dispõe também 
do maior distrito industrial do Maranhão, com presença de usinas de 
transformação, bens de consumo não duráveis, produtos alimentares, 
bebidas e outros e ainda o Centro de Lançamento de Alcântara – CLA.

Parte da presente microrregião, totalizando 13 municípios, fazem 
parte da Região Metropolitana da Grande São Luís. Dos 78 municí-
pios que compõem a microrregião, 22 não são operados pela CAEMA 
(Água Doce do Maranhão, Anajatuba, Apicum-Açu, Arari, Belágua, 
Bequimão, Cachoeira Grande, Cedral, Central do Maranhão, Codó, 
Cururupu, Milagres do Maranhão, Olinda Nova do Maranhão, Pedro do 
Rosário, Presidente Sarney, Raposa, Santana do Maranhão, Santo Ama-
ro do Maranhão, Serrano do Maranhão, Turiaçu, Turilândia e Viana), 
possuindo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e dois (Paço 
do Lumiar e São José de Ribamar) fazem parte de consórcio intermuni-
cipal, operado por empresa privada. 

Nesta microrregião encontra-se o sistema integrado de abaste-
cimento de água Bacabeira-São Luís, Cantanhede – Matões do Norte 

– Miranda do Norte e de Vargem Grande – Nina Rodrigues.
Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios 

Mearim, Itapecuru, Munim, Turiaçu, Maracaçumé, Periá, Preguiças, 
Parnaíba e os sistemas hidrográficos das Ilhas Maranhenses e Litoral 
Ocidental.

Tabela 4 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Norte Maranhense

Micror-
região /
Municí-

pios

Área 
(Km2)

2020

População 2010
População 
Estimada 

2020

Densi-
dade

Demo-
gráfica 
(hab./
Km2)

2020

PIB 2018

R$ 
milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)

2018

IDHM

2010

Urbana Rural Total

Norte Ma-
ranhense

77.700,88 1.997.090 1.188.020 3.185.110 3.487.980 44,89 51.751.571 15.038,38 0,650

Afonso 
Cunha 371,338 3.234 2.671 5.905 6.578 17,71 50.236 7.765,65 0,529

Água 
Doce do 
Maranhão 442,292 3.133 8.448 11.581 12.652 28,61 86.186 6.901,51 0,500

Alcântara
1.167,96 6.399 15.452 21.851 22.112 18,93 129.851 5.880,13 0,573

Anajatuba
942,568 7.015 18.276 25.291 26.988 28,63 178.125 6.692,91 0,581

Anapurus
608,293 7.164 6.775 13.939 15.894 26,13 131.751 8.464,02 0,581

Apicum 
-Açu 341,12 9.162 5.797 14.959 17.413 51,05 109.003 6.388,27 0,568

Araioses
1.789,73 12.045 30.460 42.505 46.771 26,13 269.874 5.853,72 0,521

Arari
1.100,28 17.483 11.005 28.488 29.932 27,20 253.829 8.528,05 0,626

Axixá
160,462 4.703 6.704 11.407 12.183 75,92 73.994 6.127,36 0,641

Bacabeira
542,962 3.324 11.601 14.925 17.252 31,77 307.167 18.224,09 0,629

Bacuri
850,491 8.686 7.918 16.604 18.654 21,93 98.470 5.320,40 0,578

Bacuri-
tuba 413,651 1.424 3.869 5.293 5.670 13,71 35.152 6.258,14 0,537

Barreiri-
nhas 3.046,05 22.053 32.877 54.930 63.217 20,75 485.469 7.851,93 0,57

Belágua
569,606 3.263 3.261 6.524 7.528 13,22 46.499 6.276,02 0,512

Bequimão
790,222 6.606 13.738 20.344 21.299 26,95 129.315 6.082,55 0,601

Brejo
1.073,26 12.340 21.019 33.359 36.651 34,15 292.086 8.082,29 0,562

Buriti
1.475,78 8.399 18.614 27.013 28.798 19,51 202.493 7.090,84 0,548

Cachoeira 
Grande 865,04 3.792 4.654 8.446 9.478 10,96 55.164 5.879,77 0,537

Cajapió
545,244 3.885 6.708 10.593 11.216 20,57 55.351 4.970,46 0,553

Cajari
662,066 4.284 14.054 18.338 19.451 29,38 103.316 5.351,22 0,523

Canta-
nhede 773,01 12.959 7.489 20.448 22.117 28,61 124.459 5.690,33 0,565

Cedral
285,211 2.397 7.900 10.297 10.693 37,49 67.537 6.337,34 0,605

Central do 
Maranhão 319,538 4.086 3.801 7.887 8.740 27,35 48.219 5.604,25 0,585
Chapadi-
nha 3.247,39 52.882 20.468 73.350 80.195 24,70 712.071 8.997,04 0,604

Codó
4.361,61 81.045 36.993 118.038 123.116 28,23 963.180 7.856,47 0,595

Coroatá
2.263,69 43.057 18.668 61.725 65.544 28,95 457.344 7.031,30 0,576

Cururupu
1.257,61 22.270 10.382 32.652 32.626 25,94 234.272 7.150,07 0,612

Guimarães
478,857 6.909 5.172 12.081 11.997 25,05 84.626 7.015,34 0,625

Hum-
berto de 
Campos 1.714,63 10.506 15.683 26.189 28.932 16,87 161.349 5.661,77 0,535

Icatu
1.124,45 7.816 17.329 25.145 27.269 24,25 156.215 5.795,83 0,546

Itapecuru 
Mirim 1.478,56 34.668 27.442 62.110 68.723 46,48 564.547 8.342,28 0,599

Maga-
lhães de 
Almeida 434,433 8.963 8.624 17.587 20.029 46,10 123.112 6.274,82 0,567

Mata 
Roma 548,548 7.132 8.018 15.150 16.977 30,95 146.852 8.804,60 0,57
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Matinha

410,632 8.883 13.002 21.885 23.482 57,19 161.673 6.951,88 0,619

Matões do 
Norte 794,454 4.679 9.115 13.794 17.033 21,44 78.770 4.788,16 0,533

Milagres 
do Mara-
nhão 634,818 1.760 6.358 8.118 8.483 13,36 53.339 6.316,04 0,527

Miranda 
do Norte 341,107 19.519 4.908 24.427 28.754 84,30 554.677 19.809,19 0,61

Mirinzal
686,942 9.031 5.187 14.218 15.011 21,85 101.730 6.821,57 0,622

Morros
1.712,12 6.720 11.063 17.783 19.572 11,43 124.467 6.451,74 0,548

Nina Ro-
drigues 542,373 4.439 8.025 12.464 14.642 27,00 72.460 5.079,92 0,585

Olinda 
Nova do 
Maranhão 199,879 5.981 7.200 13.181 14.836 74,22 90.310 6.201,33 0,575

Paço do 
Lumiar 127,193 78.811 26.310 105.121 123.747 972,91 932.792 7.733,25 0,724

Palmei-
rândia 532,161 3.459 15.305 18.764 19.781 37,17 123.886 6.301,10 0,556

Paulino 
Neves 979,739 4.654 9.865 14.519 16.166 16,50 103.163 6.487,83 0,561

Pedro do 
Rosário 1.753,87 5.890 16.842 22.732 25.354 14,46 140.326 5.628,80 0,516

Penalva
800,916 16.593 17.674 34.267 38.731 48,36 214.191 5.606,65 0,554

Peri 
Mirim 397,994 3.668 10.135 13.803 14.345 36,04 78.444 5.489,05 0,599

Peritoró
824,725 7.752 13.449 21.201 23.364 28,33 217.807 9.459,59 0,564

Pinheiro
1.512,97 46.487 31.675 78.162 83.777 55,37 827.467 9.970,68 0,637

Pirapemas
688,761 11.146 6.235 17.381 18.720 27,18 116.527 6.289,58 0,576

Porto Rico 
do Mara-
nhão 244,979 2.411 3.619 6.030 5.955 24,31 40.477 6.751,79 0,615

Presidente 
Juscelino 355,568 4.120 7.421 11.541 12.838 36,11 87.131 6.899,28 0,563

Presidente 
Sarney 726,172 4.288 12.877 17.165 19.069 26,26 128.229 6.833,78 0,557

Presidente 
Vargas 330,765 4.581 6.136 10.717 11.261 34,05 69.910 6.284,61 0,587

Primeira 
Cruz 1.337,16 4.289 9.665 13.954 15.431 11,54 74.482 4.901,10 0,512

Raposa
79,213 16.675 9.652 26.327 31.177 393,58 237.789 7.838,25 0,626

Rosário
647,998 23.252 16.324 39.576 42.994 66,35 357.995 8.426,98 0,632

Santa 
Helena 2.191,17 19.578 19.532 39.110 42.483 19,39 286.660 6.862,82 0,571

Santa Qui-
téria do 
Maranhão 1.430,33 14.141 15.050 29.191 25.764 18,01 185.180 7.256,55 0,555

Santa Rita
756,797 14.915 17.451 32.366 38.298 50,61 270.318 7.226,98 0,609

Santana 
do Mara-
nhão 932,03 1.842 9.819 11.661 13.547 14,53 64.833 4.903,05 0,51

Santo 
Amaro do 
Maranhão 1.582,81 3.630 10.190 13.820 16.034 10,13 79.255 5.062,92 0,518

São 
Benedito 
do Rio 
Preto

931,485 11.049 6.750 17.799 18.717 20,09 118.463 6.366,24 0,541

São Bento
456,997 23.508 17.228 40.736 45.604 99,79 274.190 6.118,81 0,602

São Ber-
nardo 1.005,82 11.800 14.676 26.476 28.667 28,50 254.393 8.975,51 0,572

São João 
Batista 649,956 5.344 14.576 19.920 20.701 31,85 122.992 5.962,09 0,598

São 
José de 
Ribamar

180,363 37.709 125.336 163.045 179.028 992,60 2.180.556 12.366,97 0,708

São Luís
583,063 958.522 56.315 1.014.837 1.108.975 1901,98 33.605.801 30.699,57 0,768

São 
Vicente 
Ferrer

393,928 5.431 15.432 20.863 22.350 56,74 137.312 6.201,43 0,592

Serrano do 
Maranhão 1.165,32 4.227 6.713 10.940 10.299 8,84 68.906 6.751,52 0,519

Timbiras
1.486,58 17.471 10.526 27.997 29.183 19,63 167.897 5.776,80 0,537

Turiaçu
2.622,28 10.931 23.002 33.933 35.709 13,62 254.813 7.178,44 0,561

Turilândia
1.507,62 10.353 12.493 22.846 25.868 17,16 158.969 6.267,26 0,536

Tutóia
1.566,08 18.680 34.108 52.788 59.398 37,93 408.956 7.013,36 0,561

Urbano 
Santos 1.707,62 17.374 7.199 24.573 33.459 19,59 191.043 5.828,92 0,588

Vargem 
Grande 1.958,70 26.687 22.725 49.412 57.168 29,19 325.705 5.832,72 0,542

Viana
1.166,75 26.915 22.581 49.496 52.649 45,12 412.359 7.895,21 0,618

Vitória do 
Mearim 716,719 14.811 16.406 31.217 32.861 45,85 257.814 7.892,91 0,596

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

2.4.2. Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense

A microrregião distribui-se, no Sul e Sudeste do Maranhão cons-
tituída, principalmente, por chapadas revestidas de campos cerrados 
e entre o vale do Rio Tocantins e as últimas ramificações das serras 
maranhenses, onde localizam-se as principais nascentes dos rios genui-
namente maranhenses. Na microrregião também se destacam os alto 
cursos dos rios Pindaré, Gurupi, Grajaú, Mearim e Parnaíba. 

A área total ocupada na região é de 147.070,22 km², composta 
por 55 municípios (Mapa 4) com uma população de 1.426.808 habitan-
tes (Tabela 5) e densidade demográfica de 9,70 hab./km2 (IBGE, 2020) 
e PIB, no ano de 2018, foi de R$ 25.360.693,00 (IMESC, 2020).

Por ser Imperatriz o município mais desenvolvido da região, des-
tacando-se em primeiro lugar em área urbana, população, densidade de-
mográfica e PIB, além de ser centro educacional, comercial e de saúde 
este foi escolhido como município polo. 

A microrregião se destaca pelas indústrias metalúrgicas e siderúr-
gicas, assim como a produção de carvão vegetal, extração de madeira e 
indústrias diversificadas, favorecido principalmente em função da área 
fazer parte do projeto Grande Carajás e pecuária, com produção de car-
ne, couro e leite, daí a sua diversificação econômica. Também se desta-
ca na produção de grãos, com tecnologias modernas e mecanização das 
lavouras de arroz, milho, sorgo e principalmente soja. 

Pela microrregião passam as seguintes vias de comunicação: BR 
– 010, 135, 203, 222, 226, 230, 235, 324 e MAs: 006, 007, 008, 026, 
034, 036, 040, 122, 132, 134, 138, 140, 270, 271, 275, 280, 282, 328, 
334, 329, 364, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 379, 380, 384 e as estradas 
de Ferro Norte-Sul e Carajás.

Parte da presente microrregião, totalizando 22 municípios, fazem 
parte da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense. Dos municí-
pios que compõem a região, do total de 55, 21 não são operados pela 
CAEMA (Balsas, Buritirana, Campestre do Maranhão, Carolina, Es-
treito, Feira Nova do Maranhão, Formosa da Serra Negra, Governador 
Edison Lobão, Grajaú, Itaipava do Grajaú, Itinga do Maranhão, Lagoa 
do Mato, Lajeado Novo, Nova Colinas, Pastos Bons, Passagem Franca, 
Porto Franco, Ribamar Fiquene, São Pedro dos Crentes, Sítio Novo e 
Vila Nova dos Martírios), estes possuem Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto – SAAE. 

Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios To-
cantins, Gurupi, Parnaíba, Mearim e Itapecuru.
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Mapa 4 – Microrregião de Saneament

o do Sul Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021
Tabela 5 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 

Sul Maranhense

Microrregião /
Municípios

Área (km²)

2020

População 2010
População 
Estimada 

2020

Densi-
dade

Demo-
gráfica 
(hab./
km²)

2020

PIB 2018

R$ 
milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)

2018

IDHM

2010

Urbana Rural Total

Sul Mara-
nhense 147.070,22 886.527 434.617 1.321.144 1.426.808 9,70 25.360.693 17.965,51 0,628

Açailândia
5.805,16 78.237 25.810 104.047 113.121 19,49 2.602.791 23.289,74 0,672

Alto Parnaíba
11.127,38 7.028 3.738 10.766 11.212 1,01 349.151 31.263,52 0,633

Amarante do 
Maranhão 7.439,62 15.004 22.928 37.932 41.729 5,61 314.235 7.638,93 0,555
Arame

2.976,04 12.551 19.151 31.702 32.764 11,01 233.587 7.157,12 0,512

Balsas
13.141,16 72.771 10.757 83.528 95.929 7,30 3.457.728 36.852,56 0,687

Barão de 
Grajaú 2.209,41 10.338 7.503 17.841 18.924 8,57 207.520 11.089,02 0,592

Benedito 
Leite 1.784,64 2.813 2.656 5.469 5.638 3,16 42.865 7.617,74 0,546

Bom Jesus 
das Selvas 2.676,98 13.431 15.028 28.459 34.567 12,91 290.152 8.666,69 0,558

Buriticupu
2.544,86 35.789 29.448 65.237 72.983 28,68 561.019 7.822,02 0,556

Buritirana
820,968 4.146 10.638 14.784 15.467 18,84 99.445 6.460,40 0,583

Campestre do 
Maranhão 613,529 10.621 2.748 13.369 14.453 23,56 165.388 11.570,45 0,652

Carolina
6.267,68 16.237 7.722 23.959 24.165 3,86 322.916 13.268,52 0,634

Cidelândia
1.462,81 6.036 7.645 13.681 14.777 10,10 130.419 8.922,42 0,6

Colinas
1.978,70 25.575 13.557 39.132 41.312 20,88 383.545 9.345,18 0,596

Davinópolis
332,249 10.487 2.092 12.579 12.916 38,87 485.713 37.649,25 0,607

Estreito
2.720,27 25.778 10.057 35.835 42.527 15,63 983.068 23.771,44 0,659

Feira Nova do 
Maranhão 1.625,82 1.927 6.199 8.126 8.484 5,22 75.697 8.925,48 0,532

Formosa da 
Serra Negra 3.690,61 5.915 11.842 17.757 19.258 5,22 140.048 7.403,29 0,556

Fortaleza dos 
Nogueiras 1.853,41 7.019 4.627 11.646 12.647 6,82 158.584 12.571,07 0,616
Governador 
Edison Lobão 615,957 6.957 8.938 15.895 18.520 30,07 257.076 14.228,25 0,629

Grajaú
8.861,72 37.041 25.052 62.093 70.065 7,91 751.654 10.913,15 0,609

Imperatriz
1.369,04 234.547 12.958 247.505 259.337 189,43 7.126.746 27.621,33 0,731

Itaipava do 
Grajaú 1.244,40 4.296 10.001 14.297 16.005 12,86 84.413 5.310,00 0,518

Itinga do 
Maranhão 3.583,42 17.640 7.223 24.863 26.068 7,27 321.167 12.384,97 0,63
Jatobá

591,616 3.740 4.786 8.526 10.310 17,43 64.965 6.501,05 0,561

João Lisboa
1.137,10 15.336 5.045 20.381 23.740 20,88 216.824 9.150,24 0,641

Lagoa do 
Mato 1.512,99 4.453 6.481 10.934 11.265 7,45 78.351 6.973,83 0,566

Lajeado Novo
1.063,62 3.194 3.729 6.923 7.602 7,15 75.330 10.049,36 0,589

Loreto
3.597,23 6.360 5.030 11.390 12.214 3,40 221.375 18.298,48 0,582

Mirador
8.522,35 9.373 11.079 20.452 21.031 2,47 205.929 9.806,14 0,545

Montes Altos
1.488,51 5.126 4.287 9.413 9.111 6,12 66.109 7.178,74 0,575

Nova Colinas
743,085 2.210 2.675 4.885 5.427 7,30 57.284 10.727,34 0,566

Nova Iorque
978,34 2.876 1.714 4.590 4.682 4,79 38.728 8.269,91 0,584

Paraibano
530,517 15.746 4.357 20.103 21.479 40,49 137.324 6.450,16 0,58

Passagem 
Franca 1.358,33 10.464 7.098 17.562 19.137 14,09 147.174 7.787,81 0,532

Pastos Bons
1.635,18 12.307 5.760 18.067 19.583 11,98 197.065 10.180,03 0,61

Porto Franco
1.420,51 16.866 4.664 21.530 24.092 16,96 526.542 22.240,42 0,684

Riachão
6.402,83 10.205 10.004 20.209 20.334 3,18 353.042 17.440,20 0,576

Ribamar 
Fiquene 733,458 3.677 3.641 7.318 7.825 10,67 82.678 10.661,25 0,615

Sambaíba
2.476,13 2.836 2.651 5.487 5.679 2,29 254.370 44.917,89 0,565

São Do-
mingos do 
Azeitão

961,249 4.961 2.022 6.983 7.420 7,72 217.717 29.569,06 0,59

São Félix de 
Balsas 2.032,60 1.628 3.074 4.702 4.562 2,24 46.713 10.135,17 0,557

São Francisco 
do Brejão 745,357 4.836 5.425 10.261 11.941 16,02 102.539 8.800,12 0,584

São Francisco 
do Maranhão 2.284,22 4.104 8.042 12.146 12.218 5,35 74.647 6.118,11 0,528

São João do 
Paraíso 2.052,33 5.276 5.538 10.814 11.193 5,45 123.747 11.086,45 0,609
São João dos 
Patos 1.483,26 20.567 4.361 24.928 25.996 17,53 267.001 10.324,86 0,615
São Pedro da 
Água Branca 720,461 10.712 1.316 12.028 12.735 17,68 97.408 7.703,28 0,605
São Pedro dos 
Crentes 979,915 2.437 1.988 4.425 4.684 4,78 53.609 11.526,34 0,6
São Rai-
mundo das 
Mangabeiras 3.524,50 12.533 4.941 17.474 18.980 5,39 417.334 22.251,88 0,61

Senador La 
Rocque 738,187 8.739 9.259 17.998 14.050 19,03 145.403 10.120,62 0,602
Sítio Novo

3.114,68 5.139 11.863 17.002 18.160 5,83 152.592 8.476,86 0,564
Sucupira do 
Norte 1.074,44 4.944 5.500 10.444 10.634 9,90 77.725 7.305,67 0,579

Sucupira do 
Riachão 862,226 2.862 1.751 4.613 5.676 6,58 40.974 7.258,46 0,568

Tasso Fragoso
4.369,16 4.648 3.148 7.796 8.582 1,96 1.164.695 137.687,08 0,599

Vila Nova dos 
Martírios 1.190,01 6.188 5.070 11.258 13.598 11,43 110.572 8.387,47 0,581

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

2.4.3. Microrregião de Saneamento Centro-Leste Maranhen-
se

Referida microrregião está localizada no Centro-Leste do Estado, 
na planície fluvial drenada, principalmente, pelos rios das bacias hidro-
gráficas do Mearim, Grajaú, Parnaíba e Itapecuru. 
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Nesta microrregião estão incluídos 55 municípios (Mapa 5) com 

uma área total de 59.540,531 km². Sua população estimada em 2020 
era de 1.488.279 habitantes (Tabela 6), com densidade demográfica de 
25,00 hab./ km² (IBGE, 2020) e PIB de R$ 15.150.886,00 em 2018 
(IMESC, 2020).

A microrregião tem sua estrutura de produção baseada na agro-
pecuária, especialmente a rizicultura e pecuária semi-intensiva de gado 
bovino, destacando-se como criatório mais importante do espaço mara-
nhense, com a introdução de rebanho leiteiro em áreas ocupadas com 
pastos plantados, em detrimento das áreas de lavouras. Atualmente a 
exploração de gás natural, traz uma nova dinamização na economia da 
região. Também se destaca o turismo religioso e natural.

Caxias, polo regional, está em primeiro lugar em área e popu-
lação, possuindo grande dinâmica econômica e centro polarizador da 
região.

Esta microrregião tem como sistema viário a BR 135, 226 e 316 e 
as MAs 012, 020, 026, 034, 036, 040, 119, 122, 127, 132, 245, 247, 256, 
259, 262, 278, 323,336, 349, 352, 363,381 e a ferrovia Transnordestina.

O município de Timon é o único da microrregião inserido na Re-
gião Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina.

Dos 55 municípios que compõem a microrregião, 16 não são 
operados pela CAEMA (Bacabal, Bom Lugar, Brejo de Areia, Caxias, 
Parnarama, Capinzal do Norte, Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieiras, 
Lagoa Grande do Maranhão, Lago dos Rodrigues, Marajá do Sena, Ma-
tões, São João do Soter, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto e 
Senador Alexandre Costa), estes possuem Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto – SAAE. 

Nesta microrregião encontra-se o sistema integrado de abaste-
cimento de água Pedreiras – Trizidela do Vale. O sistema de águas e 
esgoto no município de Timon é operado por empresa privada.

Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios 
Mearim, Itapecuru e Parnaíba.

Mapa 5 - Microrregião de Saneamento do Centro-Leste Mara-
nhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela 6 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Centro-Leste Maranhense

Microrregião 
/Municípios

Área 
(Km²)

2020

População 2010
População 
Estimada 

2020

Densi-
dade

Demo-
gráfica 
(hab./
km2)

2020

PIB 2018

R$ Milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)

2018

IDHM

2010

Urbana Rural Total

Centro-Leste 
Maranhense

59.540,531 881.713 524.946 1.406.659 1.488.279 25,00 15.150.886 10.072,96 0,593

Aldeias Altas
1.942,12 13.634 10.318 23.952 26.757 13,78 181.358 6.895,22 0,513

Altamira do 
Maranhão 524,374 3.154 7.909 11.063 8.189 15,62 56.533 7.008,80 0,549
Alto Alegre 
do Maranhão 392,75 19.374 5.225 24.599 27.858 70,93 268.927 10.020,01 0,554
Bacabal

1.656,74 77.860 22.154 100.014 104.790 63,25 1.138.528 10.881,16 0,651

Barra do 
Corda 5.187,67 51.648 31.182 82.830 88.492 17,06 723.386 8.239,58 0,606

Bernardo do 
Mearim 247,186 2.324 3.672 5.996 6.073 24,57 49.437 8.224,42 0,604
Bom Lugar

445,171 4.181 10.637 14.818 16.438 36,93 89.851 5.564,22 0,562

Brejo de 
Areia 986,036 2.853 2.724 5.577 9.014 9,14 57.001 6.085,30 0,519

Buriti Bravo
1.582,55 17.014 5.885 22.899 23.939 15,13 169.439 7.111,22 0,59

Capinzal do 
Norte 590,267 5.610 5.088 10.698 10.935 18,53 143.910 13.164,11 0,537

Caxias
5.201,93 118.534 36.595 155.129 165.525 31,82 1.814.096 11.046,47 0,624

Coelho Neto
977,079 38.729 8.021 46.750 49.621 50,79 367.500 7.462,54 0,564

Conceição do 
Lago-Açu 725,664 6.869 7.567 14.436 16.400 22,60 109.445 6.809,67 0,512

Dom Pedro
358,493 15.261 7.420 22.681 23.372 65,20 229.839 9.852,49 0,622

Duque 
Bacelar 317,494 5.340 5.309 10.649 11.401 35,91 77.043 6.820,38 0,533

Esperantinó-
polis 452,411 10.035 8.417 18.452 17.104 37,81 140.506 8.084,82 0,586

Fernando 
Falcão 5.086,59 1.506 7.735 9.241 10.460 2,06 70.279 6.851,14 0,443

Fortuna
695,024 9.504 5.594 15.098 15.567 22,40 108.188 6.963,70 0,58

Gonçalves 
Dias 883,588 7.770 9.712 17.482 17.944 20,31 120.877 6.743,86 0,568

Governador 
Archer 445,856 6.630 3.575 10.205 10.886 24,42 77.731 7.201,98 0,565
Governador 
Eugênio 
Barros 816,99 4.690 11.301 15.991 16.882 20,66 97.779 5.829,90 0,572

Governador 
Luiz Rocha 373,165 5.187 2.150 7.337 7.841 21,01 55.520 7.143,59 0,544

Graça 
Aranha 271,445 2.912 3.228 6.140 6.261 23,07 44.435 7.094,84 0,57

Igarapé 
Grande 346,218 6.664 4.377 11.041 11.387 32,89 89.017 7.911,22 0,614

Jenipapo dos 
Vieiras 1.962,36 2.519 12.921 15.440 17.040 8,68 93.761 5.706,00 0,49

Joselândia
703,081 5.960 9.473 15.433 16.198 23,04 100.483 6.227,26 0,561

Lago da 
Pedra 1.240,44 30.046 16.037 46.083 50.616 40,80 395.876 7.931,64 0,589

Lago do 
Junco 328,525 3.913 6.816 10.729 10.869 33,08 69.287 6.410,71 0,581

Lago dos 
Rodrigues 220,776 4.849 2.945 7.794 8.857 40,12 79.721 8.968,50 0,602
Lagoa 
Grande do 
Maranhão 744,199 5.499 5.018 10.517 11.464 15,40 78.756 6.957,24 0,502

Lago Verde
631,455 5.052 10.360 15.412 16.314 25,84 105.582 6.517,81 0,557

Lima 
Campos 321,932 6.793 4.630 11.423 11.918 37,02 171.594 14.459,76 0,581

Marajá do 
Sena 1.402,59 1.158 6.893 8.051 7.775 5,54 59.546 7.624,33 0,452

Matões
2.108,67 13.635 17.380 31.015 33.943 16,10 184.877 5.499,84 0,55

Olho D’água 
das Cunhãs 695,333 9.592 9.009 18.601 19.561 28,13 150.681 7.747,89 0,589
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Parnarama

3.244,75 13.530 21.056 34.586 35.008 10,79 228.832 6.574,69 0,542

Paulo Ramos
1.168,61 10.825 9.254 20.079 21.066 18,03 150.492 7.161,17 0,549

Pedreiras
262,066 32.937 6.511 39.448 39.191 149,55 602.134 15.334,35 0,682

Poção de 
Pedras 990,415 8.378 11.330 19.708 17.595 17,77 149.105 8.211,98 0,576

Presidente 
Dutra 771,574 32.000 12.731 44.731 48.036 62,26 588.058 12.362,73 0,653

Santa 
Filomena do 
Maranhão 623,213 2.293 4.768 7.061 7.826 12,56 50.029 6.481,28 0,525

Santo 
Antônio dos 
Lopes

770,923 5.732 8.556 14.288 14.522 18,84 1.914.173 131.703,11 0,566

São Do-
mingos do 
Maranhão 1.151,98 17.313 16.294 33.607 34.384 29,85 290.938 8.465,37 0,582

São João do 
Soter 1.438,07 6.646 10.592 17.238 18.645 12,97 102.084 5.536,61 0,517

São José dos 
Basílios 353,72 3.006 4.490 7.496 7.640 21,60 50.523 6.611,23 0,557
São Luís 
Gonzaga do 
Maranhão

909,164 7.896 12.257 20.153 18.727 20,60 138.196 7.278,07 0,54

São Mateus 
do Maranhão 800,045 28.712 10.381 39.093 41.579 51,97 344.586 8.333,40 0,616
São Raimun-
do do Doca 
Bezerra

419,55 1.731 4.359 6.090 5.131 12,23 38.455 7.194,57 0,516

São Roberto
226,811 2.845 3.112 5.957 6.789 29,93 41.077 6.177,92 0,516

Satubinha
441,811 3.634 8.356 11.990 14.096 31,91 71.397 5.200,07 0,493

Senador 
Alexandre 
Costa

426,437 6.164 4.092 10.256 11.214 26,30 81.235 7.340,29 0,538

Timon
1.763,22 135.133 20.327 155.460 170.222 96,54 1.867.974 11.120,68 0,649

Trizidela do 
Vale 291,61 16.170 2.783 18.953 22.112 75,83 281.758 12.874,48 0,606

Tuntum
3.369,12 17.927 21.256 39.183 42.040 12,48 313.331 7.528,19 0,572

Vitorino 
Freire 1.193,39 16.176 15.482 31.658 31.522 26,41 257.078 8.154,73 0,57

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

2.4.4.Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense

Esta microrregião está localizada na planície maranhense, preci-
samente no médio Vale do Rio Pindaré e Gurupi, na região Noroeste do 
Estado. Na parte Norte, naqueles municípios que tem parte do território 
na área de transição da floresta amazônica com a Baixada Maranhense, 
manifestam-se formações com influência marinha, fluvial e lacustre. 

 Distribuída em 29 municípios (Mapa 6), a microrregião ocupa 
uma área total de 43.397,18 km². A população em 2020 era de 684.774 
habitantes (Tabela 7), com densidade demográfica de 15,78 hab./km2 
(IBGE, 2020) e PIB de R$ 5.734.988,00.

Na microrregião destacam-se as atividades econômicas ligadas 
ao extrativismo vegetal, rizicultura e a mandioca, além da pesca desen-
volvida nas reentrâncias. A exploração de reservas auríferas é destaque 
em alguns municípios. Pela sua posição geográfica sofre influências 
marcantes socioculturalmente e economicamente do Estado do Pará, 
para onde vai o excedente da produção agrícola e pesqueira.

O município de Santa Inês, por ser o mais desenvolvido da região 
foi escolhido para polo regional. Classifica-se em primeiro lugar em: 
população e PIB e o segundo em densidade demográfica.

Os meios de comunicação estão centrados nas BRs 222, 308 e 
316, MAs 006, 008, 101, 106,119, 206, 216, 306, 307, 318, 319, 320, 
333, 342 e pela Estrada de Ferro Carajás.

Dos 29 municípios que compõem a microrregião, 12 não são ope-
rados pela CAEMA (Amapá do Maranhão, Bela Vista do Maranhão, 
Boa Vista do Gurupi, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, 
Igarapé do Meio, Governador Nunes Freire, Junco do Maranhão, Ma-
racaçumé, Nova Olinda do Maranhão, Presidente Médici e São João do 

Carú), estes possuem Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. 
Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios 

Mearim, Gurupi, Maracaçumé e Turiaçu.

Mapa 6 - Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela 7 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Noroeste Maranhense

Microrregião /
Municípios

Área (km2)

2020

População 2010
Popu-
lação 

Estimada 
2020

Densi-
dade

Demo-
gráfica 
(hab./
Km2)

2020

PIB 2018

R$ milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)

2018

IDHM

2010
Urbana Rural Total

Noroeste Mara-
nhense

43.397,18 368.185 269.739 637.924 684.774 15,78 5.734.988
8.458,5 0,576

Alto Alegre do 
Pindaré

1.875,90 9.829 21.228 31.057 31.943 17,03 190.727
5.980,0 0,558

Amapá do 
Maranhão

502,402 4.841 1.590 6.431 7.005 13,94 51.514
7.446,3 0,520

Araguanã 805,194 5.377 8.596 13.973 15.551 19,31 81.222
5.309,7 0,533

Bela Vista do 
Maranhão

147,954 5.170 6.879 12.049 11.279 76,23 84.798
7.613,4 0,554

Boa Vista do 
Gurupi

400,35 5.619 2.330 7.949 8.382 20,94 62.725
6.849,2 0,545

Bom Jardim 6.588,38 16.386 22.663 39.049 41.822 6,35 315.233
7.607,9 0,538

Cândido 
Mendes

1.634,86 11.911 6.594 18.505 20.278 12,40 129.442
6.447,6 0,561

Carutapera 1.260,98 16.224 5.782 22.006 23.952 18,99 166.300
7.029,3 0,574

Centro do 
Guilherme

1.167,85 7.072 5.493 12.565 13.670 11,71 80.794
6.100,9 0,542

Centro Novo do 
Maranhão

8.401,00 5.522 12.100 17.622 21.840 2,60 146.643
6.852,8 0,518

Godofredo 
Viana

720,129 6.723 3.912 10.635 11.963 16,61 115.012
9.853,7 0,604

Governador 
Newton Bello

1.144,15 4.291 7.630 11.921 10.151 8,87 67.391
6.599,9 0,521

Governador 
Nunes Freire

1.037,13 15.945 9.456 25.401 25.539 24,62 215.118
8.397,8 0,569

Igarapé do Meio 368,685 6.207 6.343 12.550 14.324 38,85 186.312
13.283,3 0,569

Junco do 
Maranhão

568,499 2.819 1.201 4.020 4.392 7,73 45.836
13.073,5 0,552
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Luís Domingues 472,296 5.503 1.007 6.510 6.984 14,79 49.842

7.205,7 0,588

Maracaçumé 635,758 15.829 3.326 19.155 21.586 33,95 178.767
8.432,0 0,582

Maranhãozinho 760,947 9.020 5.045 14.065 16.511 21,70 98.939
6.178,6 0,550

Monção 1.245,55 11.759 19.979 31.738 33.664 27,03 217.327
6.545,8 0,546

Nova Olinda do 
Maranhão

2.452,62 11.862 7.272 19.134 21.080 8,59 133.134
6.408,7 0,581

Pindaré-Mirim 268,285 22.417 8.735 31.152 33.065 123,25 260.645
7.942,9 0,633

Pio XII 545,14 12.459 9.557 22.016 21.379 39,22 159.290
7.376,6 0,541

Presidente 
Médici

437,687 3.904 2.470 6.374 7.070 16,15 48.807
7.013,5 0,591

Santa Inês 786,689 73.197 4.085 77.282 89.489 113,75 1.292.824
14.593,3 0,674

Santa Luzia do 
Paruá

1.010,48 12.591 10.053 22.644 25.371 25,11 214.296
8.526,1 0,599

Santa Luzia 4.837,17 25.789 48.254 74.043 72.887 15,07 569.896
7.867,1 0,550

São João do 
Carú

910,065 6.323 5.986 12.309 15.787 17,35 89.677
5.665,7 0,509

Tufilândia 270,934 2.732 2864 5.596 5.854 21,61 48.607
8.343,1 0,555

Zé Doca 2.140,11 30.864 19.309 50.173 51.956 24,28 433.870
8.429,4 0,595

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Microrregiões de Saneamento do Estado do Maranhão se con-
figuram como um instrumento necessário ao equacionamento do grave 
problema que é o saneamento básico, este permitirá que o procedimento 
para a tomada de ações parta das prioridades regionais, previamente 
elencadas conforme as políticas de cada um dos municípios compo-
nentes.

A presente regionalização passou por critérios específicos e de-
talhados, levando em consideração fluxos regionais, as regiões metro-
politanas ou aglomerados urbanos, as bacias hidrográficas, informações 
socioeconômicas e um diversificado número de dados, primordiais para 
a definição do quantitativo de quatro unidades microrregionais para a 
Regionalização do Saneamento do Estado do Maranhão, sendo este um 
poderoso instrumento de unificação, das metodologias de ação regional 
nas instâncias federal, estadual e municipal.

A regionalização em blocos de municípios, objeto deste estudo, 
constitui uma ferramenta primordial, pois possibilitou estabelecer a 
prestação dos serviços de saneamento básico com vistas à geração de 
ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica 
e econômico financeira dos serviços, conforme estabelecido no Decreto 
10.588/2020 e demais leis que disciplinam o assunto.
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ANEXO II
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO NORTE MA-

RANHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela – Lista de Municípios da Microrregião do Norte Mara-
nhense

Afonso Cunha
Água Doce do Maranhão

Alcântara
Anajatuba
Anapurus

Apicum -Açu
Araioses

Arari
Axixá

Bacabeira
Bacuri

Bacurituba
Barreirinhas

Belágua
Bequimão

Brejo
Buriti

Cachoeira Grande
Cajapió
Cajari

Cantanhede
Cedral

Central do Maranhão
Chapadinha

Codó
Coroatá

Cururupu
Guimarães

Humberto de Campos
Icatu

Itapecuru Mirim
Magalhães de Almeida

Mata Roma
Matinha

Matões do Norte
Milagres do Maranhão

Miranda do Norte
Mirinzal
Morros

Nina Rodrigues
Olinda Nova do Maranhão

Paço do Lumiar
Palmeirândia

Paulino Neves
Pedro do Rosário

Penalva
Peri Mirim

Peritoró
Pinheiro
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Pirapemas

Porto Rico do Maranhão
Presidente Juscelino
Presidente Sarney
Presidente Vargas

Primeira Cruz
Raposa
Rosário

Santa Helena
Santa Quitéria do Maranhão

Santa Rita
Santana do Maranhão

Santo Amaro do Maranhão
São Benedito do Rio Preto

São Bento
São Bernardo

São João Batista
São José de Ribamar

São Luís
São Vicente Ferrer

Serrano do Maranhão
Timbiras
Turiaçu

Turilândia
Tutóia

Urbano Santos
Vargem Grande

Viana

Vitória do Mearim

ANEXO III
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO SUL MARA-

NHENSE
Mapa - Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela - Lista de Municípios da Microrregião do Sul Maranhense

Açailândia

Alto Parnaíba

Amarante do Maranhão
Arame
Balsas

Barão de Grajaú

Benedito Leite

Bom Jesus das Selvas

Buriticupu

Buritirana
Campestre do Maranhão

Carolina
Cidelândia

Colinas
Davinópolis

Estreito
Feira Nova do Maranhão
Formosa da Serra Negra
Fortaleza dos Nogueiras

Governador Edison Lobão
Grajaú

Imperatriz
Itaipava do Grajaú
Itinga do Maranhão

Jatobá
João Lisboa

Lagoa do Mato
Lajeado Novo

Loreto
Mirador

Montes Altos
Nova Colinas
Nova Iorque

Paraibano
Passagem Franca

Pastos Bons
Porto Franco

Riachão
Ribamar Fiquene

Sambaíba
São Domingos do Azeitão

São Félix de Balsas

São Francisco do Brejão

São Francisco do Maranhão

São João do Paraíso
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São João dos Patos

São Pedro da Água Branca

São Pedro dos Crentes

São Raimundo das Mangabeiras

Senador La Rocque

Sítio Novo

Sucupira do Norte

Sucupira do Riachão

Tasso Fragoso

Vila Nova dos Martírios

ANEXO IV
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO CENTRO-

-LESTE MARANHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Centro-Leste Mara-
nhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela - Lista de Municípios da Microrregião do Centro-Leste 
Maranhense

Aldeias Altas

Altamira do Maranhão

Alto Alegre do Maranhão

Bacabal

Barra do Corda

Bernardo do Mearim

Bom Lugar

Brejo de Areia

Buriti Bravo

Capinzal do Norte

Caxias

Coelho Neto
Conceição do Lago-Açu

Dom Pedro

Duque Bacelar

Esperantinópolis

Fernando Falcão

Fortuna

Gonçalves Dias

Governador Archer

Governador Eugênio Barros

Governador Luiz Rocha

Graça Aranha

Igarapé Grande

Jenipapo dos Vieiras

Joselândia

Lago da Pedra

Lago do Junco

Lago dos Rodrigues

Lagoa Grande do Maranhão

Lago Verde

Lima Campos

Marajá do Sena

Matões

Olho D’água das Cunhãs

Parnarama

Paulo Ramos

Pedreiras

Poção de Pedras

Presidente Dutra

Santa Filomena do Maranhão
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Santo Antônio dos Lopes

São Domingos do Maranhão

São João do Soter

São José dos Basílios

São Luís Gonzaga do Maranhão

São Mateus do Maranhão

São Raimundo do Doca Bezerra

São Roberto
Satubinha

Senador Alexandre Costa

Timon

Trizidela do Vale

Tuntum

Vitorino Freire

ANEXO V
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO NOROESTE 

MARANHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela - Lista de Municípios da Microrregião da Microrregião 
do Noroeste Maranhense

Noroeste Maranhense
Alto Alegre do Pindaré
Amapá do Maranhão

Araguanã
Bela Vista do Maranhão

Boa Vista do Gurupi
Bom Jardim

Cândido Mendes
Carutapera

Centro do Guilherme
Centro Novo do Maranhão

Godofredo Viana
Governador Newton Bello
Governador Nunes Freire

Igarapé do Meio
Junco do Maranhão

Luís Domingues
Maracaçumé

Maranhãozinho
Monção

Nova Olinda do Maranhão
Pindaré-Mirim

Pio XII
Presidente Médici

Santa Inês
Santa Luzia do Paruá

Santa Luzia
São João do Carú

Tufilândia
Zé Doca

PROJETO DE LEI Nº 411/2021

Institui e inclui no calendário ofi-
cial do estado do Maranhão o abril La-
ranja - Mês de valorização da leitura.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituído e incluído no Calendário Oficial do Estado 
o Abril Laranja – Mês de Valorização da Leitura, cujo mês se comemo-
ra o nascimento do Patrono da Literatura Infantil Brasileira, o ilustre 
escritor Monteiro Lobato.

§ 1º O objetivo do Abril Laranja é levar conhecimento e 
informação às pessoas sobre a importância da leitura na formação do 
cidadão e da sociedade.

§ 2º Sempre que possível, será procedida a iluminação em Laranja 
e a aplicação do símbolo da campanha ou a sinalização nas edificações 
públicas estaduais, de forma a remeter ao tema, durante todo o mês de 
abril.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

A leitura é algo essencial na formação dos cidadãos, pois desen-
volve a criatividade, aumenta o vocabulário, aprimora o conhecimento, 
além de ajudar na concentração e na construção textual. Dentro desse 
contexto, pode-se afirmar que a leitura faz a mediação entre o homem e 
o mundo, uma vez que se lê para entendê-lo e assim interagir com tudo 
que o cerca.

Ela também tem o poder de desenvolver a capacidade intelec-
tual e crítica das pessoas em relação a si mesmo e ao seu meio social, 
estimulando o imaginário, possibilitando-lhe responder as dúvidas em 
relação às questões que surgem ao longo da vida, se inspirando com 
novas ideias e despertando-lhe a curiosidade, sendo está o pressuposto 
básico para todas as grandes descobertas. 

Para tanto é necessária que haja políticas públicas de incentivo 
à leitura e a inclusão de novos leitores a esta prática tão prazerosa e 
recompensadora.

Sob essa perspectiva é que apresentamos este Projeto de Lei, cujo 
objetivo é valorizar a prática da leitura, fomentando a inspiração e a 
disseminação da cultura da leitura em toda a sociedade maranhense, por 
intermédio da inserção, no calendário oficial do Estado do Maranhão, 
de um mês especialmente dedicado à leitura. 

O mês de abril foi escolhido em função do Dia Nacional do Livro 
Infantil, comemorado, anualmente, no dia 18 de abril, data natalícia 
do escritor Monteiro Lobato. A data foi escolhida para homenagear o 
escritor Monteiro Lobato, considerado o pioneiro, o pai da literatura 
infantil brasileira. 

A leitura se tornou uma ferramenta imprescindível para o cida-
dão sentir-se inserido na sociedade contemporânea, dada às exigências 
oriundas dela, como por exemplo, absorver uma grande quantidade de 
informações diárias e assim poder selecionar e trabalhar as que lhes 
dizem respeito. Então, podemos afirmar que o indivíduo que trabalha 
plenamente essa habilidade, muito provavelmente, se destacará dentre 
os demais na sociedade em que vive. 

No sentido etimológico a palavra cidadão deriva-se de civitas, 
que em latim significa cidade. No dicionário lê-se “CI.DA.DÃO (cida-
de+ão¹) sm 1Habitante de uma cidade. 2 Indivíduo no gozo dos direitos 
civis e políticos de um Estado. 3 pop Indivíduo, sujeito. Fem: cidadã. 
Pl: cidadãos”.1 Para o escritor Sergio Ximenes, “cidadania é a condição 
de cidadão” e 

“cidadão é o indivíduo no pleno gozo de seus direitos políticos e 
civis”. Quando falamos a palavra cidadania estamos interligando a ela 
a ideia de construção da consciência crítica, política e social do indiví-
duo.2 

Sendo assim, a leitura possibilita a formação do cidadão e con-
sequentemente a construção da cidadania, já que é por meio da leitura 
que o indivíduo terá a possibilidade de construir novas relações com as 
informações presentes no espaço global de uma forma dinâmica, crítica 
e autônoma. 

É somente através do frequente exercício da leitura que o leitor 
será capaz de desenvolver sua habilidade cognitiva, buscando em seu 
“banco de dados” conhecimentos prévios o que lhe fornece, assim, 
melhores condições de poder de crítica e de análise, em um constante 
e contínuo processo de aprendizagem, já que o conhecimento é uma 
fonte inesgotável.

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 205 e 215 precei-
tua o acesso à educação e à cultura como dever do Estado, considerando 
a educação com fator indispensável para o pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. 

Diante do exposto, conclui-se que através do hábito da leitura o 
leitor desenvolve a capacidade de entender o significado das inúmeras 
vozes que se apresentam no debate social e de manifestar-se com sua 
própria voz, tomando conhecimento de todos os seus direitos e conse-
quentemente podendo lutar por eles. 

Dessa forma, pode-se destacar a importância da leitura na cons-
trução social do indivíduo, já que ela pode proporcionar a criação de 

cidadãos dotados de conhecimento, sabedoria e análise crítica dos fatos, 
condições indispensáveis para o exercício da pleno da cidadania.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 412 /2021

Institui a Campanha Verão no 
Trânsito a ser realizada nas praias no 
âmbito do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a “Campanha Verão no Trânsito”, a ser ce-
lebrada, anualmente, nos

meses de junho e julho, nas praias do Estado do Maranhão.
Art. 2º A campanha promoverá diversas ações educativas nas 

praias, nas travessias e nas rodovias que dão acesso às praias.
Art. 3º As ações contarão com colagem de cartazes em locais 

de grande circulação de pessoas nas praias, distribuição de flyers em 
pontos estratégicos e a realização de blitzes educativas e exposição de 
faixas e banners em rodovias que dão acessos às entradas das principais 
praias do estado.

Art. 4º Os objetivos da campanha são: 
I - É dar ênfase ao comportamento seguro e preservação da vida, 

por meio da utilização dos dispositivos e equipamentos de segurança, 
uma vez que a não utilização destes, figuram entre os principais fatores 
de risco comportamentais relacionados aos óbitos e lesões no trânsito; 

II - Mostrar de forma clara aos condutores, como, onde e por que 
o álcool interfere no ato de dirigir e apresentar resultados de investi-
gações que comprovam a influência nefasta que exerce nas vítimas de 
acidentes de trânsito; 

III - Manutenção preventiva dos veículos para evitar acidentes; 
IV – Conscientizar sobre o cansaço e o sono, pois a falta de des-

canso compromete a direção em nível semelhante ao provocado pela 
ingestão de bebida alcoólica; 

V – Alertar aos motoristas sobre o limite de velocidade nas vias;
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo instituir a campanha 
verão no trânsito a ser realizada nos meses de junho e julho, nas praias 
do estado do Maranhão. O intuito é alertar a população para os altos 
índices de acidentes e mortes no trânsito, logo as ocorrências crescem 
ainda mais nos períodos de férias, onde a população procura momentos 
de lazeres nas praias maranhenses. 

A campanha procura estimular todos os condutores e passageiros 
a decidirem por um trânsito que seja mais preventivo, humano e, conse-
quentemente, seguro. As atividades serão direcionadas as pessoas que 
estão indo se divertir nas praias do estado. O governo poderá desenvol-
ver diversas ações educativas com dicas de segurança no trânsito, com 
destaque para os perigos de combinar álcool e direção. 

As campanhas educativas voltadas ao trânsito são um impor-
tante instrumento de comunicação, informação e educação à medida 
que comunicam, informam e induzem comportamentos aos cidadãos 
por intermédio de mensagens que possam ser facilmente compreendi-
das e realizadas, auxiliando no cumprimento da legislação de trânsito e 
promovendo comportamentos éticos, de cidadania e mobilidade segura 
voltados ao bem comum. 

No período de férias, as famílias e turistas trafegam em direção às 
praias e ao interior do Estado. Com o aumento do fluxo, a atenção preci-
sa ser redobrada. Além de ações educativas, é importante intensificar as 
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fiscalizações de trânsito, para que o verão no Maranhão seja sinônimo 
de segurança nas estradas. 

Desta forma, considerando a importância do projeto, conto com o 
apoio dos nobres pares para aprovação desta proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 413 /2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
comunicação de óbitos ao Tribunal Re-
gional Eleitoral e ao órgão de identifica-
ção do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Os oficiais dos cartórios de registro civil do Estado ficam 
obrigados a remeter cópias das certidões de óbito lavradas nos cartórios 
ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão e ao órgão res-
ponsável pela emissão da carteira de identidade.

Parágrafo único. Somente serão encaminhadas ao Tribunal Re-
gional Eleitoral do Estado do Maranhão as certidões de óbito das pes-
soas na faixa etária de 16 a 65 anos.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O referido projeto virou Lei no Estado do Espírito Santo e foi 
alvo de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 2.254), a 
qual foi julgada improcedente, tornando a lei totalmente constitucional.

Contudo, é mister salientar que na decisão cita que o Poder Le-
gislativo é competente para legislar sobre a matéria e que não ofen-
de o artigo 22, XXV, da Constituição Federal, pois a norma não visa 
disciplinar os registros públicos, ou seja, não pretende criar ou alterar 
regulamento concernente à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia 
dos atos registrais, mas repassar informações para órgãos que atuam no 
âmbito do Estado.

O Projeto de Lei impõe aos cartórios de registro civil a obrigação 
de encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão responsável 
pelo cadastro civil do Estado os dados de falecimento colhidos quando 
do registro do óbito das pessoas naturais, visando garantir a publicida-
de, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, enfraquecen-
do os agentes do crime que se aproveitam de documentos alheios para 
cometer ilícitos penais na sociedade.

Ademais, faz-se necessário ao controle das relações sociais e ju-
rídicas que a ocorrência da morte de dada pessoa natural seja objeto de 
constatação pública, haja vista que o evento gera repercussão nas esfe-
ras civil e penal do indivíduo, de outrem, e da coletividade em geral.

Diante de todo o exposto, contamos com o apoio dos nobres co-
legas para a aprovação do presente projeto de lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 414 /2021

Institui nas escolas da rede esta-
dual de ensino o programa “Estudante 
Frequente”, com intuito de combater a 
evasão escolar e resguardar a integrida-
de dos alunos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:
Art. 1º Institui-se o Programa “Estudante Frequente” nas escolas 

da rede estadual de ensino do Estado do Maranhão. 
Art. 2º São objetivos do Programa: 
I – combater a evasão escolar; 
II – garantir a integridade dos alunos; I
II – criar uma relação de cooperação entre a equipe escolar e os 

pais ou responsáveis dos estudantes; 
Art. 3º Constatada a ausência injustificada do aluno na sala de 

aula, a família deverá ser contatada e informada imediatamente pela 
escola sobre o fato, visando à adoção de medidas que possam garantir a 
segurança e a integridade física do aluno. 

Parágrafo único. Para os fins de aplicação desta lei, entende-se 
por ausência injustificada a falta de estudantes sem apresentação de 
qualquer documento que elenque motivo de doença, viagem ou com-
promisso que impossibilite a sua presença em sala de aula. 

Art. 4º Para a consecução dos fins desta Lei, deverá ocorrer:
 I – a notificação imediata aos pais ou responsáveis da ausência 

do aluno na sala de aula durante o período escolar diário, na forma de: 
a) mensagem de texto (SMS); 
b) mensagem via aplicativo de comunicação para dispositivos 

móveis; 
c) correio eletrônico; 
d) ou qualquer outra forma de comunicação instantânea;
II – o cadastro dos dados para contato de pais ou responsáveis na 

secretaria do estabelecimento de ensino no qual o aluno está matricula-
do como condição necessária; 

III – a notificação prévia aos alunos da vigência desta norma e 
dos procedimentos posteriores à implementação do Programa no esta-
belecimento; 

IV – a comunicação aos discentes da implementação e funciona-
mento sobre a implementação do Programa; 

Art. 5° Esta lei entra na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A instituição do Programa mostra-se como um braço relevante no 
combate à evasão escolar e no resguardar da integridade dos alunos da 
rede estadual de ensino. 

De acordo com o IBGE, em 2018, cerca 1,1 milhão de adolescen-
tes entre 15 e 17 anos estavam fora da escola em 2018 - o equivalente a 
cerca de 12% - quando, na outra faixa escolar, no ensino fundamental, 
a evasão é extremamente menor. Justamente, as escolas que estão sob 
a competência do Estado são as que apresentam os maiores índices. 
Com estes dados, percebe-se que o tema merece os maiores esforços 
por parte do Legislativo. 

Através deste Programa, quando um estudante não se apresentar 
na escola, ficará secretaria da escola encarregada de enviar uma notifi-
cação (via qualquer meio que se consiga um contato efetivo com pais ou 
responsáveis, assim como está enunciado no inciso I do artigo 4°) aos 
pais ou responsáveis comunicando o ocorrido. Esta prática é importante 
por alguns motivos: 

I - os pais ou responsáveis possuírem ciência de que a escola está 
controlando a presença do aluno; 

II - se o aluno saiu de casa e apresentou falta, os responsáveis po-
dem entrar em contato com o aluno para adquirir ciência da localização 
e integridade deste; 

III - se, com a notificação da escola, a tentativa de contato com 
o aluno fracassar, os responsáveis poderão entrar em contato com as 
autoridades para saber de seu paradeiro - quanto antes as autoridades 
entrarem ação, maiores as chances de se evitar casos de sequestro, mor-
te, abuso sexual e violência contra os vulneráveis; 

Vistos estes pontos e compreendida a relevância social em com-
bater a evasão escolar através do Programa “Estudante Frequente”, cer-
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to em poder contar com o apoio dos Pares desta Casa para a aprovação 
deste Projeto nas Comissões e em Plenário. 

Diante de todo o exposto, considerando a extrema relevância do 
presente Projeto de Lei, peço a colaboração dos nobres pares para a sua 
aprovação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 415 /2021

Determina o pagamento de todas 
as despesas com tratamento de animais 
vítimas de maus tratos pelos agressores e 
das outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art.1º Fica determinado que, nos crimes de maus tratos cometi-
dos no âmbito do Estado do Maranhão, as despesas de assistência vete-
rinária e demais gastos decorrentes da agressão serão de responsabili-
dade do agressor, na forma do Código Civil. 

§1º O agressor ficará obrigado, inclusive, a ressarcir a Adminis-
tração Pública Estadual de todos os custos relativos aos serviços públi-
cos prestados para o total tratamento do animal. 

§2º É vedada ao agressor a tutela de animais de quaisquer 
espécies pelo período de 05 (cinco) anos, quando a violação se tratar de 
ofensa a integridade física do animal. 

Art.2º Em caso de sentença transitada em julgado reconhecendo 
a existência de agressão contra animal, no âmbito estadual, será oferta-
do ao agressor palestras de conscientização sobre o tema. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Há milhares de anos homens e animais convivem, nem sempre 
de forma harmônica. Na esmagadora maioria das vezes, os seres irra-
cionais são vítimas daqueles que se dizem pensantes. Visando coibir 
agressões contra os animais em todo o estado do Maranhão, é que pro-
ponho esta norma.  

Cabe ao estado proteger os animais e punir aqueles que os agri-
dem. Também é papel do estado oportunizar ferramentas de conscien-
tização dos agressores, mas também cercear a eles o direito de tutelar 
qualquer animal, uma vez que se mostrem incapazes.  

Assim, para atender a essas demandas, precisa-se elaborar ferra-
mentas que implementem de forma efetiva os processos fiscalizatórios 
e punitivos nos casos de agressão, maus-tratos e abandono de animais, 
atingindo os resultados necessários à população.  

Insta destacar, por fim, que os animais não possuem meios de se 
defender, não são capazes de procurar os seus direitos. A única maneira 
para que tais crimes sejam evitados é o empenho da sociedade, que não 
deve aceitar tamanha barbaridade, exigindo que as regras que visam 
reprimir esses crimes sejam cada vez mais rigorosas.  

Face ao exposto, conclamamos o apoio dos nobres Pares à apro-
vação desta proposição, por reconhecerem a importância e o interesse 
público que ela traduz. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 416 /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma Itinerante de prevenção às drogas e 
atenção aos familiares adictos no âmbito 

do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica criado Programa Itinerante de prevenção às drogas e 
atenção aos familiares adictos no âmbito do Estado do Maranhão

Parágrafo único. O objetivo do programa, além de consolidar 
ações que de ato ofereçam o apoio que dependentes e familiares neces-
sitam, alcance os municípios no sentido de acompanhar a prática do que 
já está previsto na Política Nacional sobre Drogas.

Art. 2º Para que o programa possa de fato obter resultados satis-
fatórios, o Poder Executivo poderá utilizar as seguintes prerrogativas:

I – buscar parcerias na rede pública ou privada, tanto na área da 
saúde com o a educação, para dar assistência ao crescimento e desen-
volvimento de ações para atender as necessidades de atendimento do 
público – alvo desde programa; e

II- direcionar órgãos ou instituições que possam assumir atribui-
ções ou responsabilidades no desenvolvimento do programa expresso 
no caput da proposta.

Art. 3º As atividades propostas no referido programa estão em 
ajustes com que já está estipulado na política nacional sobre drogas, 
sendo que desenvolvidas e acompanhadas nos municípios, exatamente 
para que a continuidade e qualidade da realização do programa não se 
percam.

Art. 4º O programa nacional sobre drogas já estabelece uma gama 
de atribuições, responsabilidade e tarefas. Já que o que consta do caput 
desta proposta pode permear os seguintes eixos condutores:

I - Educação - palestras nas escolas, atividades extracurriculares e 
interdisciplinares, além da adaptação da rede curricular contendo temas 
relativos a questão da prevenção de drogas;

II - Assistência social - trazer a consciência de toda sociedade 
sobre a importância de prevenção e do acolhimento para que a ressocia-
lização dos atos de adictos;

III - acolhimento familiar - atividades voltadas ao amparo dos 
familiares, que, muitas vezes, são mais atingidos pelas consequências 
dos atos dos adictos; e

IV - Interação com o terceiro setor e consequentemente estabele-
cimento de políticas públicas.

5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotação orçamentárias próprias.

Art. 6 º Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A prevenção às drogas não é uma problemática recente em nosso 
Estado e, principalmente, em nosso País, que de alguma forma tem sido 
combatida. No entanto, este combate é realizado através de iniciativas 
isoladas e separadas. Entendemos que um dos compromissos do Poder 
Público é de unificar as alternativas de combate e alguns males no nosso 
Estado.

Cumpre mencionar segundo Fio Cruz, que no Brasil a substância 
ilícita mais consumida é a maconha: 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 
anos já a usaram ao menos uma vez na vida. Em segundo lugar, fica a 
cocaína em pó: 3,1% já consumiram a substância. Nos 30 dias anterio-
res à pesquisa, 0,3% dos entrevistados afirmaram ter feito uso da droga, 
(https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-revela-dados-sobre-o-consu-
mo-de-drogas-no-brasil)

Por conta disso, pugna-se pela referida proposta por um progra-
ma itinerante que será um desdobramento prático da Política Nacional 
sobre Drogas. A política nacional traça as diretrizes e nossa proposta é 
de ampliar para todo o Estado para que tenhamos uma unificação dos 
trabalhos e manutenção de políticas públicas que sirvam à população 
como um todo.
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Desta feita, face aos argumentos supramencionados e por enten-

der que a medida se revela justa e oportuna, apresento o presente proje-
to, contando desde já, com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 417 / 2021

“Torna obrigatória a presença de 
guia de turismo/regional do Maranhão 
em excursões de turismo realizadas no 
estado do Maranhão.”

Art. 1º -Os grupos ou excursões de turistas compostos por no 
mínimo de 12 (doze) pessoas, em viagem organizada por empresa de 
turismo ou em carro identificado como transporte turístico (placa ver-
melha ou com CADASTUR), ficam obrigados, em visita aos pontos 
ou atrativos turísticos do estado do Maranhão estar acompanhados por 
Guia de Turismo Regional habilitado no Estado, independente da exis-
tência de Guia de Turismo de Excursão Nacional ou Internacional.

§ 1º - para efeito dessa lei, é considerado Guia Turismo Local/
Regional  do Maranhão, o profissional que, devidamente cadastrado 
no Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas do Ministério do 
Turismo (CADASTUR) ,ou em órgão delegado, exerça a atividade de 
acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos, em 
translado, visita e excursões no território do estado do Maranhão. 

§ 2º- os grupos ou excursões que não atenderem ao previsto no 
caput do artigo 1º, receberão orientação e facilidade para a contratação 
imediata de Guia de Turismo Regional.

§ 3º - por excursões de turismo entendem-se todos aqueles 
serviços de transporte turístico organizado por intermediações de 
agências e receptivo, agências de turismo, hotel, operadoras e outros 
promotores de evento devidamente credenciado no (CADASTUR).

§ 4º - para fins de comprovação do cumprimento do disposto 
no caput deste artigo, a empresa operadora de turismo deverá manter 
o cadastro do profissional junto a Secretaria de Turismo do Estado, 
segundo sua regulamentação.

 Art. 2º As empresas, agências e afins que infringirem a presente 
Lei ficarão sujeitas às seguintes penalidades:

I – advertência por escrito;
II – multa no valor R$ 500,00 (quinhentos reais). 
III – multa no valor de  R$ 1.000,00 (um mil reais) caso haja 

reincidência;
IV – cassação do alvará de funcionamento.
Parágrafo Único. Os recursos oriundos das penalidades serão 

destinado ao  fundo de desenvolvimento cultural maranhense
Art. 3º- O dispositivo dessa lei deve estar no interior dos meios 

de transporte de turista de forma que fique visível a todos os passagei-
ros.

Art. 4º- A Secretaria de Turismo Estadual será responsável pela 
regulamentação, fiscalização e aplicação das penalidades prevista no 
artigo 2ª.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de agosto de 2021. - NETO EVANGELISTA 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA:

Este Projeto de Lei tem como objetivo determinar a obrigatorie-
dade da presença de Guia de Turismo Regionais em excursões de tu-
rismo em nosso Estado. A indústria do turismo no Brasil é responsável 
por milhões de empregos. A arrecadação de impostos diretos e indiretos 
decorrente da atividade turística atinge a cifra de bilhões de dólares, o 
que, sem dúvida alguma, vem permitindo o desenvolvimento econômi-

co de centenas de municípios brasileiros. 
Para atender os novos padrões de consumo em mercados alta-

mente competitivos, a busca da qualidade empreendida pelas agências, 
operadoras, hotéis, restaurantes entre outros que prestam serviços tu-
rístico exige profissionais treinados para guiar nas cidades e nos esta-
dos, sendo capaz de prestar um serviço de qualidade superior, trazendo 
como benefício a satisfação do cliente. Somente o Guia Regional pode 
atender com eficácia os novos padrões exigidos pelos turistas. 

É considerado Guia de Turismo o profissional devidamente 
cadastrado no Ministério do Turismo nos termos da Lei n.º 8623, de 
28 de janeiro de 1993, e que exerça as atividades de acompanhamento, 
orientação e transmissão de informações a pessoas ou grupos, em visitas, 
excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, internacionais 
ou especializadas. 

Constituem atribuições do Guia de Turismo acompanhar, orien-
tar e transmitir informações a pessoas ou grupos em visitas, excursões 
urbanas, municipais, dentre outras.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 20 de agosto de 2021. - NETO EVANGELIS-
TA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 418 /2021

Dispõe acerca da obrigatoriedade 
de disponibilização de caixas eletrônicos 
exclusivos aos usuários que não utilizam 
o sistema de biometria ou impressão di-
gital, nas agências bancárias no âmbito 
no Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º As agências bancárias no Estado do Maranhão disponibi-
lizarão ao menos um caixa

eletrônico exclusivo aos usuários não identificados pelo sistema 
de biometria ou impressões

digitais, por razões tecnicamente justificadas.
Art. 2º Os caixas eletrônicos autenticar o cliente por meio de in-

serção de cartão múltiplo ou de débito e uso de senha pessoal confor-
me critério do banco, e serão identificadas para uso preferencial destes 
usuários.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
É notória a dificuldade que muitos cidadãos, principalmente 

os mais idosos, têm de ser reconhecidos pelas máquinas de leitura 
da impressão digital de auto atendimento nas agências bancárias. O 
problema de perda das impressões digitais em idosos é recorrente, com 
o enrugamento natural das pontas dos dedos, assim como o problema 
geral que vem sendo causado pela pandemia que impõe a todos a 
necessidade de lavar as mãos constantemente e usar álcool em gel, 
medidas essas que aos poucos vêm destruindo as papilas dos dedos. 

Também por causa de uma condição genética conhecida como 
ADEMATOGLIFIA, algumas pessoas podem nascer sem impressões 
digitais. Além disso, certos medicamentos usados na quimioterapia para 
tratar alguns tipos de neoplasia, também podem fazer com que as im-
pressões digitais desapareçam. 

Diante do exposto, apresentamos o Projeto de Lei em comento e 
esperamos o apoiamento dos pares para sua aprovação, em vista da sua 
relevância e alcance social.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 419 /2021

Proíbe o corte no fornecimento de 
água, energia elétrica e gás em abrigos 
de idosos, orfanatos, centros terapêuticos 
de dependentes químicos e instituições, 
filantrópicas enquanto perdurar a vigên-
cia do Decreto Estadual de Calamidade 
Pública em decorrência da pandemia 
causada pela Covid-19.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Esta Lei proíbe o corte no fornecimento de água, energia 
elétrica e gás em abrigos de idosos, orfanatos, centros terapêuticos de 
dependentes químicos e instituições filantrópicas enquanto perdurar a 
vigência do Decreto Estadual de Calamidade Pública em decorrência 
da pandemia causada pela Covid-19. 

Art. 2° A garantia da continuidade do serviço de fornecimento 
de água, energia elétrica e gás não isenta as unidades consumidoras do 
pagamento de eventuais valores devidos à concessionária prestadora do 
serviço, aplicando-se, no que couber, a legislação vigente. 

Art. 3º No caso de desligamento programado do fornecimento 
de água, energia elétrica e gás, a concessionária prestadora do serviço 
fica obrigada a comunicar, por escrito, com antecedência mínima de 72 
horas, às unidades consumidoras de que trata esta Lei. 

Art. 4º Em caso de interrupção acidental do fornecimento de 
água, energia elétrica e gás, a concessionária prestadora do serviço fica 
obrigada a priorizar o atendimento das ocorrências nos circuitos que se 
encontram as unidades consumidoras abrangidas nesta Lei. 

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o in-
frator às normas previstas e regulamentadas nos arts. 56 a 60 da Lei 
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição objetiva assegurar o fornecimento de 
água, energia elétrica e gás em abrigos de idosos, orfanatos, centros te-
rapêuticos de dependentes químicos e instituições filantrópicas enquan-
to perdurar a vigência do Decreto Estadual de Calamidade Pública em 
decorrência da pandemia causada pela Covid19.

Preferencialmente, quanto a competência para legislar sobre a 
matéria, o art. 24, V da Constituição Federal vigente assim dispõe:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre:

(...) V - produção e consumo;
Ademais, o art. 5º, XXXII, da Carta Magna prevê que “o Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.
Em relação à análise meritória, não há dúvida que a matéria con-

tida no bojo desta propositura trata de medida justa e de largo alcance 
social. Os abrigos de idosos, orfanatos, centros terapêuticos de depen-
dentes químicos e instituições filantrópicas prestam à sociedade um 
serviço público de extrema relevância, uma vez que cuidam de pessoas 
especiais, a exemplo dos nossos idosos, das crianças e adolescentes ór-
fãos, ou em situação de abandono. 

Sabe-se que em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, 
a rotina de muitas destas instituições foi bastante prejudicada. As medi-
das de isolamento, necessárias para salvar vidas, fez com que a quanti-
dade de doações destinadas para estas entidades diminuísse considera-
velmente, afetando assim as suas respectivas finanças. 

Desta forma, para fins de possibilitar a manutenção das ativida-

des laborativas destas instituições, faz-se necessário que o poder públi-
co adote medidas que venham ao encontro do interesse público, razão 
pela qual se justifica a apresentação desta proposta legislativa que pos-
sui caráter excepcional e privilegia sobretudo o Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana.

Isto posto, a propositura em epígrafe vem proporcionar a estas 
instituições a garantia do fornecimento de água, energia elétrica e gás 
enquanto perdurar a vigência do Decreto Estadual de Calamidade Pú-
blica em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. Importante 
destacar que a segurança jurídica da continuidade do serviço não isenta 
as unidades consumidoras do pagamento de eventuais valores devidos 
à concessionária prestadora do serviço.

Diante do exposto, considerando que a matéria legislativa em 
apreço obedece aos requisitos constitucionais de natureza formal e 
material previstos na Constituição Federal e na Carta Estadual, é que 
submeto este Projeto de Lei a apreciação dos nobres pares para fins de 
tramitação e aprovação na forma regimental.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 420 /2021

Autoriza a criação do programa 
‘CRIANÇA SEGURA’, com a implan-
tação de comissões de conscientização, 
prevenção e enfrentamento à violência 
e promoção dos direitos da criança e do 
adolescente nas escolas públicas e priva-
das no âmbito no Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a criação do programa “CRIANÇA SE-
GURA” com a implementação de Comissões de Conscientização, Pre-
venção e Enfrentamento à Violência e Promoção dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente nas escolas públicas e privadas no âmbito Estado 
do Maranhão.

Parágrafo único. Compreende-se como violência contra criança e 
adolescente qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
crueldade e opressão, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamen-
tais, bem como a violência física, psicológica, sexual e institucional, 
nos termos do art. 5º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e art. 4º da 
Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017.

Art. 2º A Comissão de Conscientização, Prevenção e Enfrenta-
mento a Violência e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te tem como objetivos gerais:

I – consolidar os princípios de proteção integral à criança e ao 
adolescente e o da prioridade absoluta da garantia de seus direitos; 

II – incentivar um ambiente escolar seguro e a cultura de paz nas 
unidades escolares; 

III – Capacitar a comunidade escolar para identificar, prevenir, 
atender e encaminhar os casos de violência contra criança e adoles-
cente;

 IV – fortalecer as unidades escolares dentro do Sistema de Ga-
rantia de Direitos da Criança e do Adolescente; 

V – atuar junto à comunidade escolar, no desenvolvimento de 
planos de prevenção anuais, bem como dos protocolos de atendimento 
e encaminhamento às diversas expressões de violência identificadas no 
ambiente escolar.

Art. 3º Compete à Comissão de Conscientização, Prevenção e 
Enfrentamento à Violência e Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente:

I – elaborar, em conjunto com a comunidade escolar os planos de 
prevenção anuais às diversas expressões de violência identificadas no 
ambiente escolar, previstas nas Leis nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e 
nº 13.431, de 4 de abril de 2017; 
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II – desenvolver, com a comunidade escolar, protocolos de aten-

dimento e encaminhamento às diversas expressões de violência identi-
ficadas no ambiente escolar, previstas nas Leis nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, e nº 13.431, de 4 de abril de 2017; 

III – adotar as medidas necessárias para a proteção integral da 
criança e do adolescente nos aspectos: social, moral, física, cognitivo, 
educacional e financeiro, identificando, atendendo e acompanhando os 
casos de violência, como o encaminhamento às instituições e autorida-
des de proteção competentes; 

IV – elaborar, em conjunto com a comunidade escolar e com as 
Secretarias de Estado de Educação (SEDUC) e de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (SECTI), o protocolo único de registro, sistematização e 
notificação dos casos atendidos pela Comissão; 

V – fornecer às instituições e autoridades de proteção à infância 
e adolescência, todos os dados e informações necessárias dos registros 
e notificações, e quando cabível, participar da instrução e encaminha-
mentos adotados; 

VI – Auxiliar o Conselho Tutelar no encaminhamento das crian-
ças e adolescentes, e de seus respectivos pais ou responsáveis, para os 
centros de atenção psicossocial; 

VII – identificar sinais de riscos da criança ou adolescente, den-
tro da sua relação familiar, adotando as medidas necessárias para sua 
proteção; 

VIII – implementar medidas articuladas com o Sistema de Ga-
rantia de Direitos da Criança e do Adolescente, de conscientização, sen-
sibilização e formação sobre as diversas formas de violência contra a 
criança e o adolescente, envolvendo toda comunidade escolar, com o 
objetivo de promover a sua proteção e os seus direitos; 

IX – Auxiliar o Conselho Tutelar no encaminhamento para as 
entidades de atendimento competentes os casos em que a criança ou 
o adolescente estiver em situação de risco à sua integridade física ou 
mental;

Art. 4º Os protocolos de atendimento construídos pelas comis-
sões deverão conter, dentre outras medidas: 

I – os mecanismos e critérios para a identificação de sinais de 
risco ao desenvolvimento da criança ou adolescente; 

II – Utilizar o formulário de notificação do Conselho Tutelar para 
o registro de todos os casos de violência contra a criança e ao ado-
lescente, direcionado às instituições e autoridades de proteção, como 
o Conselho Tutelar da respectiva localidade, o Conselho Estadual de 
Defesa da Criança e do Adolescente, a Coordenadoria de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado 
do Maranhão, o Ministério Público do Estado do Maranhão e as Dele-
gacias Especializadas, sem prejuízo de outras providências legais;

III – Acionar o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente para o encaminhamento da criança e adolescente vítima 
de violência, para os serviços de saúde, assistência social, educacional 
e psicológico, visando a sua proteção e promoção do atendimento es-
pecializado; 

IV – encaminhamento para acompanhamento psicossocial da 
criança ou adolescente, bem como de seus pais ou responsáveis nos 
casos confirmados ou suspeitos de violência; Parágrafo único. A guarda 
e a manutenção em sigilo, dos documentos e registros dos atendimen-
tos, é de responsabilidade da Comissão de Conscientização, Prevenção 
e Enfrentamento à Violência e Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Art. 5º A Comissão de Conscientização, Prevenção e Enfrenta-
mento à Violência e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te deverá ser composta, pelo menos, dos seguintes membros, observada 
a paridade de gênero: 

I – um professor membro do Conselho Escolar; 
II – um pai ou responsável membro do Conselho Escolar; 
III – um representante da unidade escolar; 
IV – um articulador comunitário de escola. 
V - A composição da Comissão de Conscientização, poderá ser 

adaptada conforme a realidade ou contexto de cada Unidade Escolar. 
Art. 6º O Poder Executivo, por meio da Secretaria Estadual de 

Educação (SEDUC) e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SECTI), poderá promover a formação 

continuada dos profissionais da rede estadual de educação sobre 
os direitos das crianças e dos adolescentes e os instrumentos de preven-
ção à violência e de proteção da infância e juventude, incluindo trans-
versalmente os temas nos respectivos currículos e materiais didáticos 
utilizados, visando a qualificação dos profissionais para concretização 
dos objetivos da Comissão. 

Art. 7º O Poder Público Estadual, as escolas, públicas e privadas, 
poderão realizar convênio com universidades públicas e privadas, orga-
nizações da sociedade civil e órgãos de proteção da infância e adoles-
cência que debatam e/ou trabalhem com a prevenção e o enfrentamento 
da violência contra criança e adolescente. 

Art. 8º As escolas poderão estabelecer um conselho permanente 
de acompanhamento, orientação e partilha sobre as ações de enfrenta-
mento à violência contra criança e adolescente na comunidade escolar. 

Parágrafo único. O conselho permanente poderá promover ati-
vidade anual com a presença dos responsáveis dos estudantes e dos 
órgãos de proteção da infância e juventude para apresentação dos resul-
tados e desafios da Comissão.

Art. 9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Foi discutido na cidade de Fortaleza (CE), em 2013, através da 
articulação da Visão Mundial Brasil em parceria com mais 14 países da 
América Latina, o projeto Redes de Proteção, tinha dentre os principais 
objetivos o fomento de grupos locais denominados CPA (Children Pro-
tecion Advocacy) que assumiam diferentes tipos de colaboração, desen-
volviam um plano de projeto compartilhado de proteção à infância, com 
foco no fortalecimento do sistema de proteção a nível comunitário, em-
poderando assim as instituições locais na prevenção e na resposta às si-
tuações de abuso, negligência, exploração e outras formas de violência.

Cumpre mencionar que depois dessas articulações que surgiu as 
Comissões de Proteção Escolar, que são grupos formados pela comuni-
dade escolar, responsáveis pela facilitação de ações de prevenção, noti-
ficação e encaminhamentos das situações de violências contra crianças 
e adolescentes identificados dentro da escola, que tem como objetivos 
construir um ambiente escolar seguro e de acolhimento, bem como for-
talecer iniciativas de prevenção e mecanismos de denúncia e acompa-
nhamento a violações de direitos no âmbito escolar.

Em pesquisa realizada pela Flacso (Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais), MEC (Ministério da Educação) e OEI (Organiza-
ção dos Estados Interamericanos) com jovens entre o 6º ano e o ensino 
médio foi constatado que 42% dos alunos afirmam ter sofrido algum 
tipo de violência. A pesquisa ouviu 6.700 estudantes nas sete capitais 
com maior índice de violência letal juvenil: Maceió (AL), Fortaleza 
(CE), Vitória (ES), Salvador (BA), São Luís (MA), Belém (PA) e Belo 
Horizonte (MG).

Diante disso, afirmo que em estudos recentes também percebe-
ram um forte impacto da violência no rendimento escolar dos estudan-
tes. Crianças e adolescentes vítimas de violência tem apresentado maior 
dificuldade de aprendizagem. Por não conseguir aprender e não se ade-
quarem as normas disciplinares das escolas, estes estudantes acabam 
se evadindo.

Além dos objetivos gerais, as Comissões de Prevenção a vio-
lência, tem como base, dentre outras medidas, apoiar os gestores no 
cumprimento da Lei 8.890, que se refere a notificação compulsória de 
violência no ambiente escolar, promovendo a capacitação da comuni-
dade escolar na identificação dos casos de violência, fluxos de respostas 
e procedimentos necessários a estas demandas.

Por fim, nosso mandato popular, entende que as Comissões de 
Prevenção Escolar, fortalece o papel da escola dentro do Sistema de 
Garantia de Direitos, proporcionando maior atenção com as crianças 
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e adolescentes mais vulneráveis, minimizando a evasão escolar, com 
envolvimento das famílias no cuidado e na proteção à infância.

Conforme já delimitado no presente projeto de Lei, a criação das 
referidas comissões, não se imiscui no rol de atribuições exclusivas do 
poder executivo, conforme previsto na Constituição do nosso Estado, 
visto que não propõe incremento nas despesas estaduais e no orçamen-
to público, muito menos cria competências, atribuições, ou cargos, ao 
revés, se insere dentro das atribuições já existentes no escopo do corpo 
escolar conforme diretrizes impostas pela legislação atual.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 421 /2021.

Considera de utilidade pública a 
Fundação Evangélica Maranata (FEM)

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Fica considerada de utilidade pública a Fundação Evan-
gélica Maranata (FEM), com sede em São Luís/MA.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de agosto de 2021. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Justificamos o presente Projeto, que a Fundação Evangélica Ma-

ranata (FEM) por ser uma entidade configurada como pessoa jurídica 
de direito privado, da espécie Organização Religiosa, a qual não pos-
sui fins lucrativos, mas beneficentes e culturais, tendo como objetivo a 
realização de ações evangelizadoras, da comunhão entre os membros e 
o seu respectivo apoio a outras expressões, valendo-se da caridade em 
sentido amplo, estímulos à prestação de serviços relevantes e adminis-
tração de mídia, obedecendo aos princípios do direito e as garantias 
fundamentais.

A Fundação Evangélica Maranata (FEM), com sede em São Luís, 
no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 00.356.817/0001-05, 
com data de abertura em 21 de dezembro de 1994.

É de extrema importância o Estado reconhecer o relevante 
trabalho realizado pela Fundação Evangélica Maranata (FEM), 
declarando sua utilidade pública. O imprescindível reconhecimento é 
ação justa que garantirá à entidade auferir os benefícios decorrentes 
dessa condição. 

Pelos motivos ora expostos, venho solicitar dos nobres pares, a 
aprovação desta propositura, por tratar-se de grande relevância à nossa 
sociedade.

Ante o acima exposto, pedimos aos nobres Parlamentares que 
aprovem este Projeto de Lei. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de agosto de 2021. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 422/ 2021

Considera de Utilidade Pública o 
Instituto de Vida Consagrada Servos do 
Coração de Maria, e dá outras providên-
cias.

Art.1º - Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto de Vida 
Consagrada Servos do Coração de Maria, com sede e foro no Municí-
pio de Codó, Estado do Maranhão.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de agosto de 2021. - Zito Ro-
lim - Deputado Estadual
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MOÇÃO Nº 062/2021
 
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 pelo jurista e escritor, Dr. DANIEL BLUME, pela 
eleição como membro efetivo da centenária Academia Maranhense de 
Letras — AML.

Cumpre mencionar que o Dr. Daniel Blume, é Membro Titular 
do PEN CLUBE do Brasil, da Academia Internacional de Cultura e da 
Academia de Letras e Música do Brasil. Membro correspondente da 
União Brasileira de Escritores/RJ e da Academia Pan-Americana de Le-
tras e Artes. Ressalto ainda que ele ocupa a Cadeira n. 15 da Academia 
Ludovicense de Letras e foi eleito presidente no ano 2020.

A AML foi fundada em 10 de agosto de 1908. Possui 40 cadei-
ras vitalícias ocupadas por membros eleitos pelos próprios acadêmicos. 
Tem como atual Presidente o Acadêmico Carlos Gaspar.

O grande escritor Daniel Blume ocupará a Cadeira n. 15 da AML, 
aberta em decorrência do falecimento do historiador e desembargador 
Milson Coutinho. Blume é autor de sete livros, alguns traduzidos para o 
francês, espanhol e italiano.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr 
DANIEL BLUME, pela eleição como membro efetivo da centenária 
Academia Maranhense de Letras — AML, e o total respeito ao escritor 
que tem incentivado a literatura no Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 327 /2021

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares e ao Município de 
Vitoria do Mearim na pessoa do seu representante legal RAIMUNDO 
NONATO EVERTON SILVA, pelo falecimentos dos Sr Kessio Car-
los e Sr. Edson Nascimento, que tiveram suas vidas ceifadas pela falta 
de segurança, ocorrida durante uma tentativa de assalto ao banco,  ex-
ternando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seus falecimentos, 
ocorrido no dia 25 de agosto do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 328 /2021

Senhor presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja determinado que 
tramite em regime de urgência o PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 009/2021, proposto pelo Ministério Público, encaminhado 
pelo Ofício nº 6122021-GAB/PGJ, que dá nova redação ao parágrafo 
único do art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 013, de 25 de outubro 
de 1991.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 31 de agosto de 2021. -   
GLALBERT CUTRIM - Deputado Estadual - WENDELL LAGES 
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 331 /2021 

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que 
depois de ouvida a Mesa, seja consignado nos anais dessa Casa, men-
sagem de pesar aos familiares e amigos do Sr. JOÃO JOSÉ SOUZA 
SILVA, pelo seu falecimento em 31 de agosto de 2021. 

O Sr. João José, popularmente conhecido como “JANJÃO” era 
natural de Barreirinhas, filho de Adelaide Souza Silva e João Paulo 
Reis Silva, casado com a Sra. Maria do Socorro Batista Silva e pai de 
05 (cinco) filhos. Foi professor da rede municipal, secretário da câma-
ra municipal, secretário municipal de administração por duas vezes e 
servidor público, sempre realizando o labor público com excelência e 
devoção. 

“JANJÃO” também atuou como cartorário, secretário e tesourei-
ro da Associação de Proteção à Maternidade e Infância – AMAI, e foi 
escritor. 

Com o passamento do amigo “JANJÃO”, Barreirinhas e o Estado 
do Maranhão perdem um notável cidadão. 

Aos familiares e amigos, ofereço meus votos de conforto e um 
solidário abraço. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de Setembro de 2021. - 
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5352 / 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, ao Excelentíssimo Senhor André 
dos Santos Paula, Presidente da Companhia de Saneamento Ambien-
tal do Maranhão (CAEMA), e/ou ao Excelentíssimo Senhor Marcio 
Jerry, Secretário de Estado das Cidades, no sentido de que adotem 
providências para garantir com a maior brevidade possível, licitação e 
posterior construção de um sistema de abastecimento de água (Poço Ar-
tesiano), com profundidade e bomba com capacidade vazão adequadas 
para atendimento ao abatedouro de aves que fica localizado no Quilom-
bo Capoeira em Viana – MA e terá capacidade de atendimento a mais 
de 500 famílias de todo o território em seu entorno.

A reividicação partiu da Associação Remanescente de Quilombo 
da Comunidade Capoeira, comunidade que fica distante da sede apro-
ximadamente 5 quilometros e a construção do poço possibilitará o fun-
cionamento da agroindustria de abate e beneficiamento de aves que terá 
capacidade de abater até 250 aves por dia.  

Por isso apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão, o Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental e o 
Secretário de Estado das Cidades acolham a presente Indicação, em-
pregando os meios legais pertinentes para que o Estado possa fazer a 
licitação, contratação da empresa vencedora e por fim a execução 
da obra, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 26 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.



  32       QUARTA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 32

INDICAÇÃO Nº 5353 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, FLÁVIO DINO, à  SECRETÁRIA PLANEJAMENTO E 
ORÇMENTO, EXCELENTÍSSIMA Sr.ª CYNTHIA CELINA DE 
CARVALHO MOTA LIMA E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DE EDUCAÇÃO, FELIPE COSTA CAMARÃO,  REQUEREN-
DO QUE SEJA REALIZADO CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS PARA BIBLIOTECÁRIOS PARA 
ATUAREM NOS FARÓIS DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO 
ESTADO.

A presente demanda é uma solicitação da categoria e busca asse-
gurar a presença de bibliotecários nos faróis da educação do Governo 
do Estado a fim de possibilitar o funcionamento dos mesmos e garantir 
o acesso à leitura por todos as crianças, jovens e cidadãos em geral resi-
dentes nos municípios maranhenses que possuem esses espaços. 

Vale destacar que os faróis da educação constituem um excelente 
espaço para a comunidade desenvolver o estímulo do hábito da leitura, 
por meio do acesso à diversos livros que unem cultura e educação. Des-
sa forma, a presença de um profissional de biblioteconomia trará mais 
eficiência na busca pelo conhecimento pela população.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5354 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Se-
cretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando um mamógrafo 
para o Hospital Adélia Matos Fonseca, localizado na cidade de Itape-
curu-Mirim.

O Hospital Regional Adélia Matos Fonseca passado recentemen-
te por uma reforma de ampliação contava com um mamógrafo que foi 
retirado para concluir a reforma do Hospital, entretanto a conclusão da 
reforma está chegando ao fim, e com a sala do mamógrafo pronta ainda 
não obtivemos o retorno do equipamento, que é de extrema importância 
para a população feminina. A Unidade hoje é referência em atendimen-
tos voltados as mulheres e recebem grandes demandas ginecológicas e 
obstetras, faltando este importantíssimo equipamento para um melhor 
atendimento. Sendo assim, o Hospital conta com todo credenciamento 
para receber o mamógrafo, como todas as liberações, espaço adequado 
e profissionais técnicos que possuem conhecimento de operar o equi-
pamento.

Por se tratar de uma ação que irá melhorar a qualidade no aten-
dimento da saúde do Estado, solicito aos nobres pares a aprovação da 
presente indicação. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE AGOSTO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5355 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora Se-
cretária de Estado da Mulher, Nayra Monteiro, solicitando que dispo-
nibilize o “Carreta da mulher” para a cidade de Pindaré Mirim, através 
da prefeitura municipal da cidade e com o Instituto Maracá.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 17 DE AGOSTO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5356 / 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, ao Excelentíssimo Senhor André 
dos Santos Paula, Presidente da Companhia de Saneamento Ambien-
tal do Maranhão (CAEMA), e/ou ao Excelentíssimo Senhor Marcio 
Jerry, Secretário de Estado das Cidades, no sentido de que adotem 
providências para garantir com a maior brevidade possível, licitação 
e posterior construção de um sistema de abastecimento de água (Poço 
Artesiano), com profundidade e bomba com capacidade vazão adequa-
das para atendimento à comunidade residente no Povoado de Sucupira 
em Riachão/MA.

Por isso apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão, o Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental e o 
Secretário de Estado das Cidades acolham a presente Indicação, em-
pregando os meios legais pertinentes para que o Estado possa fazer a 
licitação, contratação da empresa vencedora e por fim a execução 
da obra, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 26 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 5357 / 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 
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asfáltica na Rua São Benedito, Vila Roseana Sarney, Estrada de Ri-
bamar, São José de Ribamar, CEP 65110-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE AGOSTO DE 2021 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5358 / 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 o recapeamento asfáltico na Rua Fernando Mendon-
ça, Rua dos índios, Rua São Paulo, Rua Tancredo Neves, Avenida Mili-
tar; Avenida Epitácio Cafeira e Avenida Janaína, situadas no bairro Vila 
Isabel Cafeteira, CEP: 65.060-110, São Luís/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE AGOSTO DE 2021 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5359 / 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, 
o Sr. André dos Santos Paula, ao Secretário de Estado das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a construção de galerias e 
tubulação interna de esgoto solucionando, assim, o problema de ala-
gamentos na Rua Estevam Braga, Cohab Anil IV, São Luís/MA, CEP 
65050-770. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE AGOSTO DE 2021 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5360 / 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, o 
Sr. André dos Santos Paula, 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 cons-

trução de uma ponte, serviços de drenagem, construção de galeria, pa-
vimentação asfáltica e tratamento de esgoto na Rua Dezesseis, Cidade 
Olímpica, CEP: 65.058-536, São Luís/MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE AGOSTO DE 2021 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5361 / 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 Barreirinhas, o Sr. Amílcar Gonçalves Rocha 
e ao Secretário Municipal de Educação, o Sr. Abimael Oliveira 
Rocha, solicitando serviços de reforma da Unidade Escolar Antônio 
Paulo de Oliveira, escola municipal registrada no INEP pelo códi-
go 21030200, situada na Rua Principal, Povoado Santo Inácio, CEP: 
65.590-00, Barreirinhas- MA.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE AGOSTO DE 2021 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5362 / 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 e da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Estado da Mulher Nayra Monteiro, solicitando a IN-
CLUSÃO da Carreta da Mulher ou Ônibus Lilás para a Cidade de 
Bequimão, mais precisamente na comunidade de Ramal do Quindiua. 

Vale lembrar que a Comunidade Quilombola de Ramal do Quin-
diua fica no entorno na obra da Ponte Central-Bequimão, importante 
obra do Governo do Maranhão. A ação poderá beneficiar mulheres de 
Ramal do Quindiua, Mafra, Santa Rita e Quindiua. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”,

São Luís – MA, em 30 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 5363 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de 
Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, solicitando que, em atenção 
ao advento da Lei Estadual nº 11.513 de 19 de julho de 2021, que 
institui o serviço de Disque Denúncia de Maus Tratos e Abandono 
de Animais, seja implantando o serviço que supracitada legislação 
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impõe.

Os maus tratos aos animais são constantes em nosso Estado, e 
esse tipo de crime precisa ser registrado e apurado. Esse mecanismo do 
disque denúncia animal vai possibilitar a queixa por parte da população 
e o encaminhamento para apuração. Acredito que a medida vai contri-
buir para reduzir esse tipo de crime. 

É nesse contexto, que se faz necessário a implantação do serviço 
Disque Denúncia de Maus Tratos e Abandono de Animais, possibilitan-
do assim o cumprimento ao que reza a mencionada legislação, como 
também, ofertar um meio eficaz de combate a esta prática cruel.

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado 
de Segurança Pública, Jefferson Portela, pelo comprometimento com o 
devido cumprimento da legislação, como também, a preocupação com 
o bem estar animal.

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 25 DE 
AGOSTO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5364 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador Flá-
vio Dino de Castro e Costa, como também ao Presidente da Companhia 
de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, David de Araújo 
Telles, solicitando que seja implantado 01 (um) sistema simplificado 
de abastecimento de água, no Povoado Santo Antônio dos Coelhos, 
localizado no município de Vargem Grande - MA.

A água é fonte da vida, não importa quem somos, o que fazemos, 
onde vivemos, nós dependemos dela para viver. É provavelmente o úni-
co recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização 
humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores cul-
turais e religiosos arraigados na sociedade. É um recurso natural essen-
cial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de 
vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representati-
vo de valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários 
bens de consumo final e intermediário. 

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Presidente da Com-
panhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, David de 
Araújo Telles, pelo comprometimento com a população de Vargem 
Grande – MA.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 25 DE 
AGOSTO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 5365 / 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 e da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Estado da Mulher Nayra Monteiro, solicitando a IN-
CLUSÃO da Carreta da Mulher ou Ônibus Lilás para as Cidades 
de Viana (Comunidade Quilombola Cacoal), Matinha (Quilombo 

Graça) e Penalva (Comunidade Quilombola de São José). 
As intervenções acoma propostas terão importante impacto na 

vida das mulheres moradoras destas e de outras localidades quilombo-
las vizinhas às acima indicadas da região dos Campos e Lagos Mara-
nhense.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”,

São Luís – MA, em 30 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.

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Oradores inscritos no Pequeno Expediente: Deputada Cleide Coutinho, 
por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem 
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Membros da Mesa, meu 
especial carinho ao Deputado Marcelo Tavares, que, com certeza, hoje, 
está aqui cumprindo o último dia de seu mandato. É um prazer vê-lo, 
Deputado Rafael Leitoa, colegas. Estou aqui, hoje, Deputada Socorro, 
para falar do grande evento que aconteceu sexta-feira na cidade de 
Matões. Estavam presentes lá o Governador Flávio Dino, o Prefeito 
Ferdinando Coutinho, a primeira-dama, Cláudia Coutinho, o Deputado 
Rafael Leitoa, que, como sempre, está presente nestas grandes ocasiões. 
A ele meu muito obrigada pela presença. O Deputado Federal Rubens 
Júnior, Juscelino Rezende, o Diretor-Geral do Detran, Francisco Nagib, 
o Prefeito de Passagem Franca, Marlon Torres, e outros prefeitos 
e outros líderes políticos que fizeram daquele dia uma grande festa. 
Estávamos ali juntos com o nosso Governador para entregar àquela 
cidade sete quilômetros de asfalto, kits feira, 1.500 cestas básicas do 
Programa Comida na Mesa, alimentos da agricultura familiar que foram 
entregues ao serviço social, uma ambulância, que é de emenda minha. 
E, no fim do seu discurso, o nosso Governador prometeu construir lá 
o Restaurante Popular que tanto a cidade precisa. Quero aqui lembrar 
que outras cidades também têm emendas minhas e eu tenho certeza 
que o nosso Governador vai cumprir o prometido. Passagem Franca, 
que também tem asfalto, já está assinada a Ordem de Serviço, uma 
ambulância, cestas básicas. Aldeias Altas, também uma ambulância, 
asfalto, cestas básicas. Tuntum, para meu amigo Fernando Portela, já 
está também assinada a Ordem de Serviço do asfalto, a ordem das cestas 
básicas. Colinas e Caxias, sistema simplificado de abastecimento de 
água e regulação fundiária da Vila Conquista. Estou conseguindo com 
o Dr. Diego Galdino, que está chegando, daqui a 15 dias, equipamentos 
para a Polícia Militar, que tanto a nossa Polícia precisa se exercitar para 
ter um corpo ágil, robusto, para enfrentar a profissão que eles tanto 
acreditam ser verdadeira, ser certa. E também, lá em Caxias, nós temos 
a regularização fundiária no Residencial Nossa Senhora de Nazaré. 
Estou, pois, aqui para agradecer ao Governador Flávio Dino, que fez 
uma homenagem a Humberto durante o seu discurso que me levou 
às lágrimas. Humberto que, segundo Flávio, eu tenho certeza porque 
eu acompanhei, foi o grande responsável pela chegada do Flávio ao 
governo. Eu lembro, Socorro, que Humberto estava em São Paulo na 
sala de espera para o centro cirúrgico e o Flávio entrou para conversar 
com Humberto, demorou foi muito e eu perguntei no fim: “Flávio, o que 
tanto conversaram?”. Ele disse: “Estávamos tratando como é que eu ia 
fazer a minha eleição para governador”. Humberto, mesmo na antessala 
do centro cirúrgico, se preocupou em aconselhar o Flávio e conversar. 
Então, nós temos uma amizade muito grande, principalmente amizade 
de gratidão pelo Flávio e dele por nós, pela figura importante que foi 
Flávio. Assim pois eu espero que hoje seja um dia feliz também aqui. 
Temos aqui nosso amigo Marcelo que foi Deputado comigo aqui no 
meu mandato passado, foi Presidente desta Casa, eu sei que o Marcelo 
fará um belo trabalho, onde ele se destina agora, que, com certeza, terá 
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uma eleição completa de todos nós que estamos aqui presentes. Um 
abraço para todos e muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
Deputada, imprensa, bom ver a Sala da Imprensa cheia com tantos 
grandes profissionais que pautam a imprensa do Maranhão. Meu 
respeito a todos. Senhor Presidente, venho primeiramente destacar, 
na data de ontem à tarde, a condução da Comissão Especial formada 
para apreciar o então Projeto de Resolução Legislativa transformado 
em Decreto Legislativo para escolha do novo membro do Tribunal de 
Contas do Estado. Destacar a condução do Presidente dessa Comissão 
Especial, Deputado Ricardo Rios, que se portou, com todos os 
membros, de uma maneira muito firme, conduzindo bem o trabalho e 
respeitando toda a legislação, o Regimento Interno e a Constituição. 
Essa Comissão fez, portanto, a sua parte, analisou o caso de todos os 
inscritos, respeitando todos os critérios e chegou ontem a um ponto 
alto na sabatina ao Deputado Marcelo Tavares. Ficamos felizes em 
hoje ele estar aqui talvez no seu último dia como Deputado Estadual, 
Deputado Marcelo. Eu sei que V.Ex.ª tem uma história nesta Casa, tem 
uma história de ter atuado no lado da oposição, no lado da base e na 
cadeira ao centro como Presidente desta Casa. Essa atuação marcada 
no serviço público, também no Executivo, sendo secretário de várias 
pastas, trouxe-lhe uma experiência que o currículo que foi apresentado 
foi muito importante. Mas, mais do que esse currículo, eu destaco a 
sensibilidade de V.Ex.ª e a capacidade de encontrar um consenso. 
Encontrar um consenso, nesta Casa, que V.Ex.ª conhece muito bem e 
de demonstrar uma busca junto ao TCE, naquela Corte tão importante 
do Estado de estar pautando, sim, o julgamento com todos os critérios 
da lei, mas buscando também as recomendações para evitar que sejam 
causados danos ao erário e também uma forma educativa para estar 
otimizando os recursos do Estado do Maranhão. Parabenizo V. Exa., 
parabenizo também o Presidente Othelino Neto, que foi uma pessoa 
fundamental nesse encontro do consenso, Governador Flávio Dino, 
que não são as influências externas, mas, sobretudo, a capacidade 
de dialogar com essa Casa e que eu não tenho dúvida de que, daqui 
a algumas horas, na Sessão Especial que será votada a indicação de 
V.Exa. ao Tribunal de Contas, essa Casa se orgulha de ter uma pessoa 
dela com essa sensibilidade de estar representando em uma Corte tão 
importante. Parabenizo V.Exa., parabenizo a condução da Comissão, 
todos os Deputados que participaram, Deputado Rafael, Deputado 
Ricardo, Presidente, Deputada Socorro Waquim, a mim também e ao 
Deputado Ariston. E estou certo que esse dia é um dia muito especial 
para essa legislatura. São poucas as legislaturas que têm a oportunidade 
de indicar um membro ao Tribunal de Contas, porque das 7 vagas, 4 são 
de prerrogativas de indicação da Assembleia e nem todos que passaram 
nas últimas legislaturas tiveram essa oportunidade, é onde a gente vê 
cada mais a força desta Casa de Leis, é onde a gente se sente prestigiado 
em poder chancelar uma indicação a um órgão tão importante, que é 
auxiliar desta Casa, mas que tem uma força e tem uma contribuição 
especial com o Estado do Maranhão. Parabenizo o Deputado Marcelo 
Tavares e essa Casa por esse momento tão importante e tenho certeza 
que, na próxima sessão, a gente vai fazer essa votação. Presidente, eu 
quero ainda destacar encerrando essa fala, o meu agradecimento ao 
Governador Flávio Dino, porque no dia de ontem, dois municípios aos 
quais eu tenho um carinho especial, os Prefeitos de São João do Paraíso 
e de Governador Edison Lobão, assinaram um termo de parceria, 
com o Governo do Estado pela Segov, e também em parceria com a 
Secretaria de Administração Penitenciária e esses dois municípios, os 
Prefeitos Geraldo Braga e Beto Régis, assinaram um termo para que 
os municípios recebam blocos intertravados, bloquetes, para fazer 
pavimentação em vias da cidade. Um pleito que fiz, junto com o 
Secretário Clayton Noleto e que ajudará demais a infraestrutura desses 
municípios. Agradeço uma vez mais o apoio do Governador, Secretário 
Murilo por esse trabalho importantíssimo na ressocialização e que 
garante uma infraestrutura melhor aos municípios do Maranhão. Projeto 

muito importante e que eu agradeço que esses dois municípios tenham 
sido contemplados, a exemplo de Senador La Rocque, que também, 
por uma solicitação nossa, foi contemplado há algumas semanas e 
já está implantando esses blocos em ruas importantes do município. 
Eu agradeço e parabenizo o Governo do Estado por esse importante 
programa. Obrigado, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marcos Caldas, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, quero 
aqui cumprimentar o nosso amigo Deputado Marcelo Tavares, que está 
aqui, hoje, conosco para que a gente possa votar e lhe conduzir até o 
TCE. Pessoa muito competente. Eu tenho o prazer de ter a sua amizade 
e sei que vai dar um quilate ao TCE do Maranhão com a sua presença. 
Isso não resta dúvida. Quero dizer a V. Ex.ª que eu votarei em V. Ex.ª 
com a maior satisfação e que V.Exa., que já foi deputado comigo aqui, 
presidente desta Casa, sempre foi uma pessoa muito correta com todos 
aqui desta Casa. É uma perda para o Parlamento perder V. Ex.ª para o 
TCE, mas, com certeza, o TCE vai ganhar muito com V. Ex.ª, e todo 
o Maranhão. Senhores e senhoras, quero falar aqui também sobre o 
encontro que tivemos em Barreirinhas, sábado passado. O Governador 
Flávio Dino esteve presente naquele município junto com o Senador 
Weverton, junto com nosso Presidente Othelino, junto com o Dr. 
Amílcar, o Prefeito municipal. E naquele ato foi assinada a Ordem 
de Serviço para a construção da ponte que liga a cidade aos Lençóis 
Maranhenses, a Ponte do Rio Preguiça. Ponte essa, para quem não sabe, 
que vai ligar a cidade aos Lençóis e a muitos povoados daquela região, 
como é o povoado Tapuio, Laranjeira, Cantinho e às lagoas. Para V. 
Exas. terem uma ideia, num feriadão como esse agora de 7 de setembro, 
Deputado Ricardo Rios, a pessoa que trabalha nas jardineiras, Toyota 
que leva os turistas para conhecer as lagoas como a Lagoa Bonita, como 
a Lagoa Azul, como a Lagoa da Esmeralda, como a Lagoa do Cigano, 
que são mais de três mil lagos, tem que atravessar o Rio Preguiças e 
tem que passar nessas balsas. Na volta, no final do dia, a pessoa, já 
cansada, chega a passar mais de quatro horas na fila esperando para 
que as balsas possam atravessar todos os carros que atravessaram pela 
manhã e estão voltando com os turistas. Isso vai desenvolver toda essa 
região e o turismo da cidade de Barreirinhas também como a região 
dos Lençóis e vai melhorar para que o município possa receber mais 
turistas. Podemos ter mais credenciamento de Toyota para fazer o 
trabalho das jardineiras. Hoje, nós temos lá em torno de 400 Toyotas 
fazendo esse trabalho, esse percurso. Mas, também, vai ser bom para a 
população do município, que vai poder atravessar sem estar pagando, 
Deputado Antônio Pereira. São R$ 25,00, R$ 30,00 que se paga para 
atravessar um carro, além de toda essa espera. Mas além de assinar 
a Ordem de Serviço da ponte, o governador também tem sendo 
construído, em Barreirinhas, a MA, porque a BR só vai até o povoado 
Sobradinho que fica a 15 quilômetros de Barreirinhas e agora está 
alargando aquela MA para que o trânsito possa fluir bem melhor. Vai 
fazer o portal da entrada da cidade, ajeitando ali aquela entrada que o 
povo costuma dizer que Barreirinhas tem uma entrada muito feia, mas 
agora vai mudar com essa construção do portal e do alargamento da 
entrada da cidade. Além disso, o governo, em parceira com o Prefeito 
Amílcar, está construindo o parque ambiental. Também quero agradecer 
ao Presidente Othelino que tem contribuído muito para com essas obras 
no município de Barreirinhas. É um “tripé” que funciona: Presidente 
Othelino, Deputado Marcos Caldas, Prefeito Amílcar Rocha, Senador 
Weverton e Governador Flavio Dino. O Senador Weverton botou agora 
uma emenda de três milhões e duzentos mil para refazer, reconstruir 
toda a Beira Rio. Para quem não sabe, a Beira Rio de Barreirinhas é 
onde os turistas vão jantar, onde os turistas chegam dos passeios, onde 
ficam os restaurantes, onde os turistas pegam a voadeira para ir para o 
Caburé, para ir para os Lençóis, e o Senador Weverton botou a emenda 
de mais de três milhões para construir a Beira Rio. Barreirinhas se 
transformou num canteiro de obras, o parque ambiental que deu início 
a uma parceria do Governo do Estado lá onde era o antigo aeroporto, 
onde vai ter inúmeras praças, pista de caminhada, bares, restaurantes, 
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campos de futebol society, onde ali já tem o parque de vaquejada e 
vai se transformar no cartão-postal do município de Barreirinhas, uma 
cidade turística, a entrada dos Lençóis Maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vamos ter que nos programar, porque realmente vai cortar o microfone 
após um minuto.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor 
Presidente, então para concluir, eu queria aqui agradecer ao Governador 
Flávio Dino por todas essas obras que chegaram ao município de 
Barreirinhas. Além disso, nós inauguramos a Delegacia da Mulher, 
foram dadas várias toneladas de alimentos, de cestas básicas, equipagem 
para o esporte e muitas obras que ainda vão vir. O Senador Weverton 
já deu para lá um caminhão compactador de lixo, deu jet-ski para a 
fiscalização da Marinha, deu uma ambulância traçada para que possa 
buscar doente nas regiões dos Lençóis, nas areias. Barreirinhas tem se 
desenvolvido e agora já tem uma pista que liga a Rota das Emoções, que 
liga Barreirinha até Paulino Neto e vai até o Ceará. Agora vamos ter um 
aeroporto que vai ser inaugurado ainda este ano, onde nós vamos ter 
voo de São Luís/Barreirinhas, Barreirinhas/Parnaíba, até Jericoacoara 
e também Fortaleza. Eu quero agradecer ao Deputado Fufuca e ao 
Senador Weverton que não mediram esforços indo atrás em reuniões 
com as autoridades competentes para que possam viabilizar essas 
companhias aéreas. E do mais, Senhor Presidente, eu quero aqui só 
agradecer e dar meus parabéns ao Deputado Marcelo Tavares.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) 
– Bom dia a todos, bom dia a todos! Agradeço a oportunidade de estar 
aqui hoje e deixo aqui um abraço ao nosso amigo Deputado Marcelo 
Tavares, que, daqui a pouquinho, vai ser votado o Decreto Legislativo 
que lhe coloca na vaga do TCE, do Conselheiro Nonato Lago. Mas os 
motivos que me fazem subir a esta Tribuna são dois: o primeiro é para 
falar um pouco sobre a importância do mandato, quando nós subimos 
à Assembleia para falar de coisas sérias, tratar de problemas reais. Nós 
temos hoje um anúncio, por parte do Prefeito de São Luís, o Eduardo 
Braide, do Auxílio Conectividade para os professores. E eu fico feliz 
de isso ter acontecido logo depois da gente trazer aqui a esta Tribuna o 
problema da falta de acesso à internet para fazer a comunicação entre 
alunos e professores, na rede municipal. Isso mostra que as questões 
que a gente traz a essa Assembleia, elas têm sido ouvidas, por quê? 
Porque são coisas que têm problemas estruturais, logo nas questões 
mais urgentes. Então, a questão do aprendizado dos professores em 
relação ao que eles oferecem aos alunos, a falta de internet, Deputado 
Hélio, levou que a prefeitura colocasse esse Auxílio Conectividade. É 
um reconhecimento do que a gente traz aqui à tribuna, a gente não sobe 
aqui para falar de pessoas, a gente sobe para falar de situações. E a 
situação mais grave que eu subo hoje para trazer aqui, é em relação ao 
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do 
Maranhão. Esse sindicato, Deputado Ariston, que todo ano eles fazem 
aquela movimentação de paralisação. Movimentação legítima, diga-
se de passagem, porque todo trabalhador tem direito de fazer greve, 
por melhores condições de salário. A questão é que da mesma forma 
que o sindicato ele tem o direito de fazer greve, ele tem o direito de 
oportunizar um processo democrático de escolha de seus membros. E 
olha como a coisa virou uma verdadeira patifaria. Artigo 77 do Estatuto 
do Sindicato. “Será inelegível o associado que não tiver pelo menos 
02 anos de vínculo empregatício, com a carteira devidamente assinada 
pelo empregador atual, na base territorial do sindicato, não poderá ser 
elegível o associado que não participar de 04 assembleias gerais, quatro 
anteriores à publicação do edital. Senão tiver esse monte de cláusula de 
barreira, ele não pode ser votado, não pode constituir chapa. Sabem o 
que vem acontecendo ano após ano? Toda vez que se tenta colocar uma 
chapa que o pessoal começa a assinar as assembleias gerais, porque 
tem que assinar, as empresas demitem. Sabem por quê? Porque tem 
conluio do SET com o Sindicato dos Transportes Rodoviários para 
impedir chapas que ameacem o domínio desse pessoal. Sabem por quê? 
Porque é um combinadão. É um combinadão que coloca o momento 

de aumentar a passagem. É um combinadão que coloca o momento de 
pressionar a Prefeitura por aumento de tarifa. É um combinadão que 
prejudica o usuário do transporte. Todo ano tem esse combinado. E está 
aqui, no estatuto. E o que a gente vai fazer? Hoje, a gente vai encaminhar 
representação ao Ministério Público do Trabalho para que isso aqui 
caia, porque os estatutos podem ser, claro, regulados. Isso aqui é uma 
norma de Direito Civil, só que ele não pode afrontar a Constituição. E 
aqui tem uma clara privação de direitos de trabalhadores. Aqui tem um 
claro conluio dos atuais mandatários do sindicato e o SET. E eu vou 
logo dizendo, porque eu já estou acostumado a subir nessa tribuna para 
mostrar a realidade e depois vir notinha de repúdio de sindicato, de 
associação, de corporativismo, de quem quer que seja. E eu não estou 
nem aí. Pode fazer notinha, pode fazer o repúdio. Eu subo aqui para 
defender a população que não aguenta mais esquema de sindicato de 
empresário, com sindicato de patrão para ferrar com aumento de tarifa 
quem sofre, que é a população.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pela Ordem, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Só para corroborar 
com o pronunciamento do Deputado Yglésio, que ele se referiu ao 
sindicato dos transportes dos empresários. Não é isso, Deputado? 
Ao rodoviário. E eu quero fazer um registro aqui. O presidente dos 
transportes dos usuários, que é o senhor Paulo, que tem desempenhado 
um trabalho fantástico, combativo, enfrenta tudo e a todos para proteger 
os usuários. Diante de todos esses problemas que foram relatados, ele 
tem sido uma pessoa combativa e atento a esses problemas de transportes 
rodoviários aqui na capital. Inclusive, Presidente, eu sou autor de uma 
lei que regulamentava todos esses transportes alternativos, transporte 
comum, o transporte urbano e semiurbano da capital quinze anos atrás. 
Foi regulamentado, porém, o Estado e as instituições não seguem o que 
foi determinado aqui pela Casa, que foi aprovada essa regulamentação. 
Por isso há esse distúrbio no transporte urbano e semiurbano aqui 
do nosso Estado do Maranhão. Só isso, muito obrigado. E eu queria 
adicionar ao pronunciamento do Deputado Yglésio, já que não é 
permitido o aparte, mas eu queria que ficasse registrado que a pessoa 
do Paulão, como é conhecido, a pré-disposição dele de fazer justiça aos 
usuários. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA (sem 
revisão do orador) - Bom dia a todos e todas, deputados e deputadas da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, TV Assembleia, Rádio 
Assembleia, todos que nos ouvem e veem neste momento. Presidente, 
eu me inscrevi hoje para falar de lagarta, mas em respeito ao Deputado 
Marcelo, que provavelmente faz a última participação nesta Casa como 
parlamentar, vou tratar das lagartas amanhã. Portanto, eu me inscrevo 
neste momento para me congratular com o Deputado Marcelo Tavares 
que, como disse, deverá ser, logo mais, daqui a pouco, em sessão solene, 
consagrado eleito por esta Casa como novo Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado. Como disse também aqui o deputado, nosso 
líder Marco Aurélio, a presença do Deputado Marcelo Tavares neste 
plenário dignifica sua passagem nas várias experiências que teve nas 
funções de Estado. E tenho certeza de que o Deputado Marcelo Tavares 
continuará a fazer, a emprestar a sua experiência, a sua capacidade, a 
sua inteligência, a sua determinação, a sua coragem, nesse novo espaço, 
numa nova missão que deverá lhe ser dada pela Assembleia Legislativa 
do Maranhão. Quero, portanto, cumprimentar o Deputado Marcelo, 
quero cumprimentar esta Casa, esse cumprimento, que se estende não só 
de natureza pessoal, mas também pelo deputado titular desse mandato, 
que é o Deputado Zé Inácio, que fez questão de vir à Assembleia...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, peço que compreendamos aqui que tem um 
deputado na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA – Eu 
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acho que está perdoado. O deputado ali está fazendo a sua última 
participação nessa sessão plenária e é natural o alvoroço. Portanto, faço 
isso também em nome do Deputado Zé Inácio, que é o deputado titular 
desse mandato e que fez questão de estar aqui hoje. Daqui a pouco, 
estará conosco também para cumprimentar o Deputado Marcelo, neste 
dia que lhe é importante, não só para o deputado, mas também para o 
órgão ao qual ele certamente irá se integrar a partir do que se dará daqui 
a pouco, aqui na Assembleia, na sessão plenária que a Assembleia fará 
de maneira solene. Portanto, eu quero externar, em nome do Partido 
dos Trabalhadores, em nome de todos nós que construímos o Partido 
dos Trabalhadores, os nossos parabéns, as congratulações antecipadas 
porque o currículo do Deputado Marcelo não nos deixa dúvida, 
Deputado, que da nossa obrigação, da nossa determinação em lhe dar 
uma nova missão. Muito obrigado por ter participado desse Parlamento. 
Muito obrigado por ter nos dado a honra de todas as vezes que 
ocupou funções do Governo do Estado ter sido sempre esse Deputado 
acessível, essa figura pública acessível e que sempre batalhou para que 
as coisas do estado, as tarefas de estado fossem bem cumpridas por 
Vossa Excelência. Bom dia a todos e a todas! E parabéns de maneira 
antecipada ao Maranhão e ao Deputado Marcelo Tavares.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, eu quero pedir ao Deputado 
Marcelo Tavares que não desça ao Plenário, porque senão vira festa. 
E ninguém escuta ninguém falando. Senhor Presidente, caros colegas, 
companheiros e companheiras, secretários presentes à Mesa. Essa 
tribuna, ocupo, nesta amanhã, apenas para reafirmar o que alguns 
colegas já reafirmaram aqui, já falaram aqui. Ontem, Senhor Presidente, 
tivemos a sabatina com o Deputado Marcelo Tavares, obedecendo a 
legislação em vigor, a Constituição e o Regimento Interno desta Casa. 
E ali revivemos a história política e de gestão do atual ainda Deputado 
Marcelo Tavares. Uma surpresa para muitos que não conheciam a 
sua história, mas para outros tantos aqui que conhecem a sua história 
política e de gestão foi apenas um momento para relembrar o tipo de 
homem público que é o Deputado Marcelo Tavares. O trabalho que ele 
fez tanto político quanto administrativo por onde passou seja no Poder 
Executivo quanto no Poder Legislativo. Então, Senhor Presidente, eu 
praticamente acompanho a história do Deputado Marcelo Tavares, há 
20 anos, quando me elegi, pela primeira vez. E antes disso ele já estava 
na história política, administrativa do Estado do Maranhão. Ontem foi 
um dia importante porque depois que sabatinamos, fizemos as nossas 
perguntas, os nossos inquirimentos, nós nos sentimos mais conhecedores 
da história, Deputado Arnaldo Melo, do Deputado Marcelo Tavares, e 
isso nos dá mais tranquilidade e segurança para votar em seu nome um 
Membro desta Casa que, há praticamente 21 anos, não era escolhido 
um Membro dessa Casa, me parece que o último foi o Deputado pai 
do Deputado Cutrim, na época deputado e depois conselheiro. E é 
uma honra estarmos fazendo parte de um momento histórico, uma 
honra escolher um colega deputado desta Casa com as características 
políticas, profissionais, um profissional do Direito, formado, advogado 
que é de grande importância para o embasamento do trabalho que vai 
fazer. Só faltava ser contador para coroar toda essa história de gestão 
que o Deputado Marcelo tem. E nós nos sentimos seguro, Deputado 
Marcelo Tavares, porque estamos fazendo a escolha correta. Aqueles 
que foram preteridos por essa Comissão Especial instalada nessa Casa 
para essa temática não se sintam diminuídos, muito pelo contrário, 
é porque talvez na história do Maranhão nós tenhamos escolhido 
o melhor homem público do momento para fazer, para cumprir essa 
função. Portanto, eu quero deixar aqui e antecipar o meu voto. Pelas 
minhas palavras, pelo meu pronunciamento, é um voto positivo. Hoje 
eu sinto uma alegria no plenário, Deputado Marcelo Tavares. nós 
sentimos aqui, Presidente Othelino, Deputado Neto, que há uma alegria. 
Estamos votando num companheiro, num amigo que sabemos que vai 
desempenhar bem essa função que, talvez seja hoje, talvez não, com 
certeza, será atribuída a ele nesta manhã tão importante para esta Casa 
Legislativa. Eu também não poderia deixar de destacar o trabalho da 

Comissão Especial, que foi presidida pelo nosso querido amigo Ricardo 
Rios e que teve a participação de ilustres colegas deputados e deputadas 
aqui presentes. Representando aqui a Deputada Socorro Waquim. Me 
parece também que o nosso querido Rafael Leitoa participou e outros 
colegas deputados. Eu tenho certeza que estamos entregando, pela 
história de gestão, um homem probo, que é um jovem. Marcelo Tavares 
tem menos de 50 anos. Ontem, ele se referia a isso. Não está em final de 
carreira. Se fosse candidato a Deputado Estadual, era um vaga certa de 
retorno para esta Casa. Eu não tenho dúvida disso. Com uma votação 
maior do que teve no mandato passado, na eleição passada. E nós não 
estamos aqui premiando o insucesso, a velhice, ou o final de careira de 
um político. Nós estamos dando ao Estado do Maranhão e ao Tribunal 
de Contas do Estado para ser um membro efetivo daquele Tribunal de 
contas um homem com a capacidade e com a história do Deputado 
Marcelo Tavares. Então parabéns ao Maranhão, parabéns ao Tribunal 
de Contas! E conte, Deputado Marcelo, com o voto seguro do Deputado 
Antônio Pereira. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Professora Socorro Waquim, por cinco minutos, sem apartes. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras 
Deputadas, Deputada Mical que vejo virtualmente. Fazer história 
e participar da história é muito importante para qualquer cidadão e 
hoje nós queremos aproveitar este tempo para falar exatamente desta 
página da história que esta Casa Legislativa, Assembleia Legislativa 
do Maranhão, está escrevendo com análise, avaliação e relatoria de 
uma comissão que o Senhor Presidente constituiu, nesta Casa, para 
dentro do espírito da justiça, da legalidade, da legitimidade pela lei 
pudesse fazer um trabalho íntegro sob a presidência do Deputado 
Ricardo Rios e demais companheiros que aqui já foram citados, para 
que esta Casa Legislativa possa então fazer a escolha definitiva de um 
membro para o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, 
que nem uma leitura genérica, trata-se de um órgão responsável pela 
análise dos gastos públicos, pela ação fiscalizadora e que denominasse 
simplesmente controle externo. A comissão teve um cuidado precípuo 
de, baseada na lei, instrumentalizada constitucionalmente, o Deputado 
Ricardo nos conduzindo para analisar todas as propostas que foram 
apresentadas. Dentro dessa visão e com esse olhar de responsabilidade 
e de compromisso social que nós temos com o povo do Maranhão, nós 
chegamos então a apontar o nome de Marcelo Tavares, grande deputado, 
para ser sabatinado e em seguida escolhido pelos seus pares para compor 
o Tribunal de Contas do Estado. Muito bem, isso parecia um ritual, 
mas ele se diferencia por trata-se de Marcelo Tavares, que, além de ser 
político, é um técnico, é um gestor, é um homem que, ao longo da sua 
carreira, pôde somar ao seu currículo uma larga experiência de gestão 
pública. Munido desse conhecimento de gestão pública, certamente irá, 
no Tribunal de Constas, ser escolhido, fará um grande trabalho e vai 
oxigenar certamente todos aqueles demais conselheiros que já prestam 
um grande trabalho naquela Casa. E eu digo isso porque já fui gestora 
municipal, eu sei que agruras um gestor municipal passa nas suas 
prestações de contas, suas preocupações, e tudo isso é muito importante 
que lá, naquela Casa, passe a ter um novo conselheiro com esse olhar, 
esse olhar mais aberto, esse olhar para o gestor. E eu ouvia ontem, 
com muita satisfação, a sua preocupação em dizer que muitas vezes se 
apontam os maus gestores, mas não se apontam regularmente os bons 
gestores. Para mim, perpassou uma preocupação dele de que, ao chegar 
àquela Casa, ele possa, com isenção, fazer o seu papel, mas, acima de 
tudo, possa se aperceber com a sensibilidade, que lhe é peculiar, quando 
analisar uma prestação de conta de um gestor, porque os municípios, 
eles são plurais, municípios grandes, como o município, Deputado 
Marco, que eu geri, era o município que eu podia ter contadores e assim 
mesmo tivemos dificuldades e, graças a Deus, existia Teresina, que 
podia me dar profissionais de qualidade. Mas existem municípios no 
Maranhão muito pequenos, que não têm essa mesma capacidade, que 
não têm essa mesma probabilidade e nem se quer essa oportunidade 
de ter grandes profissionais na sua equipe para acompanhar, para gerir, 
para orientar as suas prestações de conta. E aí os Prefeitos muitas vezes 
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penam, não pelo aspecto da corrupção, mas muitas vezes pela feitura da 
documentação que deixa a desejar e aí são condenados pelo Tribunal. 
Vi também em Marcelo uma preocupação importante, a preocupação 
com a missão educativa que tem também o TCE, porque o TCE é um 
instrumento auxiliar, ele não é um instrumento punitivo, ele é auxiliar, 
a sua preocupação em instrumentalizar, em avançar nas discussões para 
que esse Tribunal cada vez capacite mais, cada vez acompanhe mais e 
favoreça que as prestações de conta de todos os órgãos possam se dar da 
melhor forma possível. Portanto, estou terminando, Senhor Presidente, 
com a escolha de Marcelo Tavares, eu vejo que a Assembleia não perde 
um grande deputado, na verdade, a Assembleia cede para o Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão um grande profissional, que se 
transformará num grande Conselheiro a serviço do que de melhor se 
tem no Estado do Maranhão, que é o tecido social, que é o povo, que 
o patrimônio público que, com certeza, será bem conduzido por esse 
grande Deputado que agora se prepara para essa nova missão, que é a 
missão de ser Conselheiro do Estado do Maranhão. Portanto, Senhor 
Presidente, agradecendo a sua atenção, eu quero dizer a toda Comissão, 
parabéns! Nosso trabalho foi um trabalho profícuo, respeitado, e não 
deixou nada a desejar. Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, são dez e trinta, vamos 
iniciar a Ordem do Dia. Deputada Thaiza Hortegal estava inscrita, mas 
vamos precisar começar a Ordem do Dia. Obrigado, Deputada. 

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

- Proposta de Emenda Constitucional n° 014, de autoria da Deputada 
Daniella Tema (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aliás, é uma PEC, 
vamos ter que fazer a votação nominal. Senhores Deputados, Senhoras 
Deputadas, estamos apreciando uma PEC, faremos votação nominal, 
peço que libere o painel. Já está liberado. Os Deputados que forem 
favoráveis à PEC votem SIM e os que forem contrários, votem NÃO. 
Painel está liberado. Aprovada a PEC com 34 votos SIM Vai a segundo 
turno. Projeto de Lei 385, de autoria do Poder Executivo (lê). Deputado 
Adriano, Vossa Excelência vai à tribuna. Vossa Excelência tem 10 
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador) 
– Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, servidores desta Casa, telespectadores da TV Assembleia, 
internautas, Deputado Marcelo Tavares, que logo em breve será aqui 
votado e certamente vencerá aqui a sua vaga para o povo do Maranhão 
de Conselheiro de Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, vaga 
importante para decidir os rumos e fiscalizar as contas do Estado do 
Maranhão. Senhor Presidente, subo a esta tribuna hoje para fazer jus 
aqui à luta do Senador Roberto Rocha, em Brasília, que diz respeito 
à federalização da MA-006. O Senador Roberto Rocha que vem 
atuando fortemente para o desenvolvimento econômico do nosso 
Estado, principalmente da região Sul do Maranhão, e o Senador vem 
atuando para a federalização, principalmente do trecho Balsas/Tasso 
Fragoso, inclusive articulando com o DNIT e também conseguindo 
recursos para a federalização desse trecho Balsas/Tasso Fragoso. E foi 
de grande expectativa e também de exclamação que nós recebemos 
essa informação que o Governo do Estado sem a comunicação para 
o Senador que enviou para esta Casa, esta Mensagem, que... de 
autorização, portanto uma mensagem autorizativa, para a federalização 
do trecho Balsas/Alto Parnaíba, ou seja, ainda bem que a autorização 
será de um trecho mais longo não apenas Balsas/Tasso Fragoso, que 
seria o ideal, porque o trecho articulado e já pronto para ser federalizado 
é Balsas/Tasso Fragoso, mas Balsas/Alto Parnaíba. Lembrando que do 
trecho Alto Parnaíba/ Tasso fragoso ainda não tem nada ainda certo, 
né? mas o Governo do Estado mandou de forma errada, mas tudo bem, 
não tem problema, já está autorizado esse trecho. Portanto, na verdade, 
o que está certo e articulado com o governo federal, já autorizado, 
com recursos já liberados, articulado pelo Senador Roberto Rocha, já 
autorizado pelo DNIT é justamente esse trecho que discorre de Balsas, 

né, Tasso Fragoso, que nós estamos agora autorizando em segundo 
turno, então fica aqui o registro da luta do Senador Roberto Rocha, não 
poderia deixar aqui de colocar essa fala. Vou conceder aqui o aparte ao 
Deputado Hélio Soares. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) – Deputado, 
é louvável a iniciativa de V. EXª em fazer esse registro aí nesse momento, 
mas me chama a atenção também, para a sensatez política dos políticos 
que você referenciou aí, que é uma junção até o Governo do Estado, o 
Roberto Rocha que tem se empenhado arduamente para que esse fato 
acontecesse e o Governo Federal, quer dizer que com a política pública, 
isso é política pública do transporte de ir e vir, parabenizar todos eles por 
eles ter conseguido esse feito, que é de grande importância para o nosso 
Estado, mas que eu queria ressaltar que quando foi criado o recurso da 
Cide também, eu levantei essa bandeira da federalização das principais 
estradas MAs do nosso Maranhão, que seria de grande e fundamental 
importância para o nosso desenvolvimento econômico, em tudo, enfim, 
que o progresso comece com boas estradas, inclusive eu ressaltei na 
época, a MA-014, que é uma MA que liga a BR-316, 135 até a BR-316, 
no Boa Vista do Gurupi do Pará, é uma MA de grande frequência e de 
grande importância para o Estado, é uma delas também que eu na época 
coloquei na relação das que deveriam ser federalizadas, como também 
a de Zé Doca ao Pará, que passa por dentro de Paragominas, que é de 
fundamental importância também. E eu acho que seria um grande feito 
do Governo Federal e do Governo Estadual também se conseguisse. Eu 
parabenizo essa oportunidade e o interesse do Senador Roberto Rocha 
por ser interessado também neste assunto que é de grande importância, 
de grande valia para nosso estado. Parabéns a V. Ex.ª também. Eu 
faço esse registro junto ao seu sentimento de agradecimento. Muito 
obrigado, Deputado, pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Muito obrigado, 
Deputado. Eu acho que sempre é bem-vindo que a gente possa melhorar 
nossas estradas aqui no Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado, 
quando possível me conceda um aparte também.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (aparte) – Deputado, 
quando fui votado na última eleição em Tasso Fragoso, já era a maior 
reivindicação do povo daquela região. Eles sabiam que a ponte em 
Alto Parnaíba estava sendo construída e a federalização dessa estrada 
é de suma importância para o povo daquela região. Os empresários, 
os produtores, a comunidade, todos daquela região sempre tiveram 
uma necessidade imensa, nesses duzentos e poucos quilômetros que 
liga Balsas a Alto Parnaíba, de uma locomoção segura, confortável. 
Nos últimos anos, eu tenho subido a esta Tribuna e tenho sempre 
alardeado a problemática dessa MA-006 nesse trecho Alto Parnaíba/
Tasso Fragoso e Tasso Fragoso/Balsas. Eu acho que com o empenho 
do Senador Roberto Rocha. E agora com essa aprovação de conceder 
que seja federalizada, já há concordância do Governo do Estado, por 
meio dessa Assembleia, nós podemos junto ao Senador Roberto Rocha 
fazer com que esse trecho de Alto Parnaíba a Tasso Fragoso também 
seja federalizado, já que já estamos com o projeto aprovado, com a 
concordância aprovada. Eu acho que agora é só a busca do recurso. E 
essa é talvez uma das partes mais importantes do Estado do Maranhão 
que produz. O Sul do Maranhão é a parte mais longínqua do Estado do 
Maranhão e onde se tem a maior dificuldade. E vamos fazer também 
um corredor dessa ligação de Balsas até o Porto do Itaqui. Tem que ser 
a melhor ferrovia do Estado do Maranhão, tendo em vista que essas 
carretas - e eu fiz um pronunciamento há poucos dias - na década de 
50, esses caminhões carregavam entre 10 e 12 toneladas. Essas carretas 
atuais carregam mais de 50 toneladas. Nossas estradas não aguentam. 
E a prova disso é a ponte sobre o Rio Itapecuru, em Coroatá, onde as 
carretas começaram a fazer o transporte por meio de Coroatá a Vargem 
Grande, e não suportam. Eu acho que tem que ser feito um corredor 
inteiro, uma estrada que possa aguentar o transporte desse tipo de 
carretas, as bitrem, tritrem que carregam mais de 50 toneladas. E essas 
estradas, Deputado Adriano, V. Ex.ª sabe que são muito antigas, que as 
pontes foram feitas para suportar de 20 a 25 toneladas. Nós estamos 
usando o dobro em cima das nossas estradas e das nossas pontes. Eu 
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acho que é importante não só a federalização, nós conseguirmos um 
segundo trecho de Tarso Fragoso a Alto Parnaíba, mas também de 
Balsas até o Porto do Itaqui, fazer com que seja a estrada mais segura 
e a estrada que tenha maior número de fluxo de carreta no estado do 
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Muito obrigado, 
Deputado Fábio Braga, assim como o Deputado Hélio Soares, enriqueceu 
o nosso pronunciamento e é claro que vamos batalhar também para essa 
federalização do Alto Parnaíba e Tasso Fragoso. Tenho andado naquela 
região e temos visto como aquela longa estrada está e, claro, sabemos 
ali da situação do Anel da Soja, que é extremamente importante e 
que tínhamos aquele recurso ali do BNDES, que infelizmente não foi 
aplicado de maneira correta, mas que vamos trabalhar para que isso 
seja reposto, que a gente possa desenvolver toda aquela área ali da soja. 
Concedo o aparte ao Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – 
Deputado Adriano, importante o seu pronunciamento, importante esse 
projeto que a Assembleia aprova, mas eu quero também destacar o 
esforço do Governo do Estado na manutenção dessa rodovia. Neste 
exato momento, estão sendo investidos mais de R$ 50 milhões no 
trecho Balsas a Tasso Fragoso da 006, ou seja, o governo federal 
assumirá uma rodovia recuperada e obviamente dará ali a manutenção 
e a continuidade numa rodovia que é essencialmente importante não só 
para o estado do Maranhão, mas para toda a região norte do nosso país. 
Concordo com o pronunciamento do Deputado Fábio Braga, pois esta 
Casa amplia a autorização para o governo federal da federalização de 
Balsas, Alto Parnaíba, ou seja, já está disposto pelo Governo do Estado, 
por meio da nossa Assembleia, que cumpre aqui um papel fundamental, 
a autorização para toda a rodovia e esse trecho de Balsas a Alto 
Parnaíba, compreendendo a parte sul. Faço aqui e ratifico as palavras do 
Deputado Fábio Braga, da condução até o Porto do Itaqui. Porque não...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Conclua o aparte, Deputado Marco Aurélio, para o Deputado Adriano 
concluir o pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - É o Deputado 
Rafael.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Mas não tem 
problema, não, a comparação é bem-vinda. O Deputado Marco Aurélio 
é um grande amigo. Mas só para concluir, Deputado Adriano, de 
Balsas também ao Porto de Itaqui, pois traz um desenvolvimento não 
só para o Maranhão, mas para todo o país. E parabenizo V.Ex.ª pelo 
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Muito obrigado, 
Deputado Rafael Leitoa. De fato, está sendo feita essa obra pelo Governo 
do Estado, e esperamos, sim, todos os esforços são bem-vindos, tanto 
do Governo do Estado quanto do Governo Federal. Esperamos que 
essas forças do governo estadual, governo federal, município e esta 
Casa possa, se unir, Senado, Câmara Federal, que nossas emendas, 
emendas federais possam se unir para que a gente possa fazer um 
Maranhão mais desenvolvido, um Maranhão melhor. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Que Deus seja louvado! Hoje nós celebramos a 
incompetência do Governador Flávio Dino. É isso mesmo, celebramos 
a incompetência do Governador Flávio Dino. Por quê? O Deputado 
Wellington já está nesta luta da federalização da MA-006 há bastante 
tempo. Eu trago aqui as informações com mais precisão: no dia 10 de 
outubro de 2018, nós já denunciávamos a situação da MA-006, nós 
cobrávamos inclusive do Governo do Estado a recuperação asfáltica 
da MA-006, e dessa recuperação asfáltica da MA-006, nós também 
denunciamos que sumiram 5 milhões de reais. Isso mesmo, o Governo 
do Estado sumiu com 5 milhões de reais para recuperação da MA-
006 e não recuperou a MA-006. A população, os caminhoneiros, 

agricultores, é que passaram a recuperar a MA-006. Então, naquele 
momento, nós já denunciávamos a incompetência do Governador 
Flávio Dino. Então, no dia 10 de outubro de 2018, já denunciávamos a 
incompetência do Governador Flávio Dino. E eu trago inclusive matéria 
jornalística que mostra isso: Deputado Wellington do Curso defende 
a federalização da MA-006. Devido a incompetência do Governador 
Flávio Dino, Deputado Wellington luta pela federalização da MA-006. 
Isso já há bastante tempo. Então vejam, em 2018, há três anos, nós 
já chamávamos a atenção para incompetência do Governador Flávio 
Dino e da necessidade da federalização dessa importante rodovia para o 
Maranhão. E nós inclusive encontramos uma publicação do Governador 
Flávio Dino de 2014, vejam a incoerência e a incompetência de Flávio 
Dino, em abril de 2014, quando então o pré-candidato ao Governo 
do Estado, não era nem candidato ainda, pré-candidato ao Governo 
de Estado, Flávio Dino publicou lá no Twitter, existe o Maranhão da 
propaganda do Governo do Estado, criticando Roseana Sarney. Flávio 
Dino, em abril de 2014, criticando o grupo Sarney, criticando a família 
Sarney, criticando a gestão de Roseana, dizendo que era governo da 
propaganda, e ele disse: essa rodovia, fica no Maranhão real. Então, 
Senhoras e Senhores, no dia 6 de abril de 2014, o então pré-candidato 
ao Governo do Estado Flávio Dino, fez uma referência a Governadora 
Roseana Sarney, que ela era mentirosa, que ela fazia propaganda 
enganosa, que ela gastava dinheiro público com propaganda, era assim 
que o Governador tratava o Sistema Mirante, o grupo Sarney, e Roseana 
Sarney, chamando de mentirosa, dizendo que era propaganda enganosa, 
e a propaganda do governo mostrava uma coisa, e o Maranhão real era 
outro, isso seria em 2014. Chegamos agora em 2021, dia 30 de agosto de 
2021, e o que nós encontramos, o Governador Flávio Dino mergulhado 
na sua hipocrisia, mergulhado na sua incoerência, mergulhado nas suas 
mentiras, e mergulhado principalmente no que ele faz de melhor, na sua 
incompetência. Antes ele falava do grupo Sarney, antes ele falava de 
Roseana Sarney, antes ele falava da Mirante, hoje ele está calado diante 
da sua incompetência. Hoje ele está calado diante da federalização 
da MA-006. Nós estamos aqui para mostrar que nós lutamos pela 
federalização da MA-006 muito antes do Senador Roberto Rocha se 
posicionar, muito antes do Senador Roberto Rocha falar alguma coisa. 
Deputado Wellington, de forma atuante, de forma permanente foi várias 
vezes percorrer a MA-006, constatou o caos, denunciou ao Ministério 
Público o desvio de cinco milhões reais para a recuperação asfáltico da 
MA-006. E temos lutado pela federalização da MA-006. E vejam, só 
para recordar, no dia 16 de outubro de 2018, o Deputado Wellington diz 
que, devido a incompetência do Governador Flávio Dino, o Deputado 
Wellington luta pela federalização da MA-006. Então, continuamos 
firmes, continuamos na luta e de forma intransigente contra esse 
governo incompetente, mentiroso, hipócrita, incoerente e que gasta o 
dinheiro público com propaganda enganosa de um Maranhão que não 
existe. Na luta permanente contra esse desgoverno de Flávio Dino. E 
hoje nós vamos aprovar a federalização da MA-006. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei 325, de autoria do Deputado 
Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Redação Final. Projeto 
de Lei 326, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à Redação Final. Projeto de Lei 321, de autoria do 
Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Redação 
Final. Projeto de Lei 342, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 350, de autoria do 
Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Redação Final. 
Projeto de Lei 355 /2021, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à redação final. Projeto de Lei 333, de autoria do 
Deputado Duarte Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
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que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto 
de Lei 367, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa 
nº 019, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 007, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À 
promulgação. Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento 
322, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Requerimento 326, de autoria do Deputado Duarte Júnior 
(lê).

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor 
Presidente, levando em consideração que a Sessão de hoje é uma sessão 
ímpar, única, na qual nós vamos, acredito, e até peço aos colegas que nós 
nos posicionemos dessa forma, aprovar de forma unânime a indicação do 
Exmo. Senhor Deputado Marcelo Tavares para Conselheiro do Tribunal 
de Contas deste Estado, eu peço que esses meus requerimentos, esses 
projetos de urgência sejam adiados para a próxima Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Ficam transferidos para a Sessão de amanhã, Deputado Duarte. 
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento nº 323, de autoria 
da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Como vota a Deputada Andreia 
Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento. 

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento nº 324, de autoria do Deputado César Pires 
(lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, pela 
Ordem. Gostaria que esse requerimento fosse encaminhado também à 
Secretaria de Meio Ambiente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– O requerimento foi aprovado. Vamos encaminhar para que seja no 
âmbito da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assuntos Econômicos, 
em conjunto. Requerimento nº 325, de autoria da Deputada Ana do Gás. 
Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento. 

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido. Senhores deputados, encerramos a Ordem do Dia. Peço a 
todos que fiquem atentos ao comunicado que farei agora. Nos termos do 
artigo 92, § 3º do Regimento Interno, convoco uma Sessão Extraordinária 
a ser realizada logo após a presente Sessão para discussão e votação 
do projeto de Decreto Legislativo n.º 056 /2021, oriundo da Comissão 
Especial instituída pela Resolução Administrativa n.º 585/2021 que 
aprova o nome do Senhor Marcelo Tavares para exercer o cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E eu queria 
pedir a licença de todos para que nós possamos encerrar a pressente 
Sessão, ainda teria o Tempo dos Partidos ou Blocos e Expediente Final, 
e assim possamos iniciar a Sessão Especial. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ninguém se opondo, eu declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Quadragésima Quarta Sessão Ordinária da Terceira Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e seis de agosto dois mil 
e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeiro Secretário, Deputada Andreia Martins Rezende
Segunda Secretária, Deputada Doutora Cleide Coutinho

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Daniella Tema, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Douto-
ra Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Fábio Braga, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, 
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Profes-
sor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zito Ro-
lim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, 
Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Detinha, Edson Araújo, Fábio 
Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Rildo Ama-
ral e Wendell Lages. 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 passou a pala-
vra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Deputados (as): 
Professora Socorro Waquim, Doutora Helena Duailibe e Marcos Cal-
das. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o 
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que os Projetos 
de  Lei nos: 325,  326, 342, 350 e 355/2021, de autoria do Deputado Ciro 
Neto, foram transferidos, devido à ausência do autor e submeteu à deli-
beração do Plenário: Requerimentos nos 320/2021 e 321/2021, de auto-
ria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando, respectivamente, 
que sejam discutidos e votados em regime de urgência os Projetos de 
Resolução nos 41/2021 e  019/2021, que concedem medalha “Manuel 
Beckman” à Professora Izaura Silva e ao Senhor Joaquim Ribeiro de 
Sousa Junior. Ambos os Requerimentos foram aprovados. No primeiro 
horário do Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo 
destinado aos Partidos ou Blocos, ouviu-se o Deputado Luís Henrique 
Lula da Silva, que falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Mara-
nhão. Não houve oradores inscritos no Expediente Final. Nada mais 
havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 31 de agosto de 
2021.  

Deputado Othelino Neto 
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 
2021 ÀS 11h05.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-

DREIA MARTINS REZENDE
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
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Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
Sessão Extraordinária, convocada nos termos do artigo nº 264, inciso 9º 
do Regimento Interno para apreciação do Projeto de Decreto Legislati-
vo n.º 056/2021, que aprova a indicação do nome do Deputado Marcelo 
Tavares para exercer o Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão. Solicito à Senhora Primeira Secretária que faça a 
leitura do parecer, oriundo da Comissão Especial constituída pela Re-
solução Administrativa n.º 585/2021. Peço aos Deputados que nova-
mente confirmem suas presenças, porque nós já iniciamos uma nova 
sessão. Nº 056/2021, de autoria do Poder Legislativo (lê). A votação 
será nominal pelo sistema eletrônico. Vou pedir que liberem o painel. 
Os Deputados e Deputadas já poderão votar. Votando SIM, aprovarão o 
Projeto de Decreto Legislativo que indica o Deputado Marcelo Tavares 
para o Cargo de Conselheiro. O painel está liberado. Vou pedir aqui a 
votação dos deputados que participam remotamente: Deputado César 
Pires, como V.Exa. vota?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deus abençoe a to-
dos nós, Presidente, muito obrigado. O Regimento não me permitiu, por 
conta do tempo, de dizer, mas eu quero dizer que, se eu fosse escrever 
um capítulo, eu começaria a minha vida política pelo gesto de Marcelo. 
Marcelo, V.Ex.ª se recorda que eu ainda reitor... do meu partido... a vida 
de filiação, minha vida política. Até então, eu nunca tinha me filiado a 
partido nenhum e foi você quem levou ao meu gabinete, posteriormen-
te. Marcelo, V.Ex.ª votou em mim para deputado estadual, você e sua 
mãe. Passado um tempo depois, ainda que divergindo no campo políti-
co, eu me recordo que um dia, eu recebi uma ligação sua, quando V.Ex.ª 
não era candidato, e o Prefeito de Cajapió votava comigo, e V.Ex.ª me 
ligou dizendo: “César, ou tu mandas um carro para cá ou nem voto você 
vai ter aqui. Eu mandei o carro, foi pregada a minha foto com o seu 
candidato a governador na época, mas V.Ex.ª pregou na sua casa, no seu 
Denizard, da professora Ana Silva, a minha fotografia. São memórias, 
Marcelo, que eu não posso me furtar de dizer neste momento de tua 
despedida da vida política, não da vida pública. Apesar de tudo isso, 
vivemos em campos opostos quase que o resto do tempo, mas os nos-
sos campos opostos não foram suficientes para que a gente entrasse em 
divergências tacanhas, miúdas, que pudessem nos levar à ruptura de la-
ços de amizades construídos historicamente. Eu tenho orgulho de dizer, 
Marcelo, que a professora Narcisa foi uma professora que me ensinou 
muito e trabalhou comigo como assessora por quase 10 anos. A sua mãe 
foi uma pessoa que trabalhou conosco e, quando da minha despedida de 
reitor da Universidade, ela ainda me ajudou a fazer Waldir Maranhão 
pelas mãos do seu tio Zé Reinaldo Tavares. Para quem não sabe, foi a 
Narcisa que intercedeu junto a Zé Reinaldo atendendo a um pedido meu 
para transformar Waldir em reitor da universidade. Depois, tivemos di-
vergências no campo político, mas tudo isso foi muito pequeno para 
nos desunir e deixar de termos um relacionamento civilizado. Quando 
V.Ex.ª me chamou sabe onde, para conversarmos e me pediu voto, sabe 
o que eu lhe disse? “Marcelo, a partir de hoje, você tem o meu voto”. 
Foi preciso apenas um pedido seu para que eu pudesse declinar o meu 
voto e agora, nesse momento aqui que celebramos a tua vitória e mais 
um passo na tua vida política e de cidadão, eu declino o meu voto para 
você, Marcelo. Fica aqui a minha dívida de gratidão pela história, o meu 
reconhecimento e a minha celebração com meu voto para você prosse-
guir na sua história política que eu tenho certeza de que é isso que você 
queria muito. Voto com o relator, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César Pires vota Sim. Deputado Edson Araújo?

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Voto com o re-
lator.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical Damasceno?

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Desejar 
uma boa sorte aí ao nosso querido Deputado Marcelo Tavares. Que 
Deus o abençoe nessa nova fase da sua vida. Um abraço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Mical Damasceno vota SIM. Deputado Adelmo Soares?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Desejar sorte 

para V.Exa., Marcelo Tavares, que Deus abençoe V.Exa. força e fé, ir-
mão! Não te esqueças de mim quando chegares ao Reino. Meu voto é 
SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Adelmo Soares, vota SIM. Deputado Ciro Neto? 

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Eu voto SIM, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Ciro Neto vota SIM. Deputado Wellington do Curso?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Bom 
dia a todos, Senhor Presidente e demais pares, população do Estado do 
Maranhão, Deputado Marcelo Tavares, trago à memória quando eu co-
nheci Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, até 
então não era Deputado Estadual ainda, na legislatura passada, V.Exa. 
esteve no Governo do Estado, assim como nessa legislatura, mas sem-
pre mantivemos um contato muito respeitoso, de forma institucional. 
E esse respeito ele se mantém inabalado, V.Exa. é testemunha disso, 
inclusive quando fiz menção e referência em falar com V.Exa. e deixo 
isso bem claro, faço oposição ao Governo do Estado do Maranhão, mas 
faço oposição, de uma forma muito responsável, de forma atenciosa ao 
povo do Maranhão, que confiou o mandato de Deputado Estadual. E de 
forma institucional, de forma respeitosa, sempre mantivemos um bom 
relacionamento. E neste momento, parabenizo V.Exa. por ter a maio-
ria absoluta da Assembleia Legislativa, senão, de forma unânime, e o 
voto do Deputado Wellington, mesmo sendo oposição ao Governo do 
Estado, mesmo sendo oposição ao Governador Flávio Dino, dá sim o 
voto favorável ao Deputado Marcelo Tavares, que Deus continue aben-
çoando sua vida, abundantemente, que Deus o proteja e que seja muito 
feliz, tenha muito sucesso nessa nova empreitada como Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E lembrando que é um ór-
gão auxiliar da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e, com 
certeza, bateremos à porta do Tribunal de Contas, bateremos na sua 
porta, de forma institucional, como sempre fizemos. Então, sucesso que 
Deus o abençoe! Meu voto é SIM Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a deputada Dra. Helena Duailibe?

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Bom 
dia, Presidente, bom dia colegas Deputados. Deputado Marcelo Tava-
res, é com muito orgulho que hoje eu posso dizer SIM ao seu novo 
projeto. Perdemos na Assembleia um grande profissional, mas ganha-
mos no controle, nos órgãos em que nós precisamos ter pessoas como 
você, coerente, equilibrado, e que ao longo da sua trajetória, sabe fazer 
realmente passar pelos cargos, por onde V.Exa. passou V.Exa. deixou a 
sua marca. Mas não seria diferente porque V.Exa. teve realmente uma 
educação brilhante, tem o exemplo da sua mãe, que foi quem começou 
a conhecer e a trabalhar comigo, a professora Ana Silvia, realmente, 
soube lhe educar e V.Exa. soube colher esses frutos. Por isso, eu só 
tenho a lhe desejar saúde, sabedoria, que Deus continue abençoando 
V.Exa., que V.Exa. continue sendo essa pessoa que V.Exa. é: humilde, 
digna, de caráter realmente. Que poucas pessoas têm o seu caráter e que 
realmente nos orgulha nesse momento. Parabéns, sucesso! 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Encerrada a votação com 41 votos SIM e uma abstenção. Esclareço 
que a abstenção é do próprio Deputado Marcelo, que, em razão de ser 
parte interessada, se absteve de votar. Portanto, temos a aprovação do 
Deputado Marcelo, por unanimidade, dentre os deputados estaduais. 
Deputado Marcelo, senhores deputados, peço a atenção de todos, que 
todos fiquemos em posição de respeito para a promulgação do decreto 
legislativo. A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 056/2012, aprovado nos seus turnos regimentais, resolve 
promulgar o seguinte: Decreto Legislativo 653/2021 aprova a indica-
ção do nome do senhor Marcelo Tavares Silva para exercer o cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão conforme 
indicação subscrita. Nos termos do Decreto Legislativo 151/1990, ar-
tigo 1º, fica aprovado o nome do Senhor Marcelo Tavares Silva, para 
exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do 
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Maranhão, nos termos do artigo 31, inciso VIII, com artigo 52, ambos 
da Constituição do Estado do Maranhão, e Decreto Legislativo nº 151 
de 11 de dezembro de 1990, que regula a aplicação dos dispositivos da 
Constituição do Estado. Artigo 2º: Esse decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem 
o conhecimento e a execução do presente decreto pertencerem que o 
cumpram e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A 
senhora Primeira Secretária da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão a faça imprimir, publicar e correr. Plenário Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em 31 de agosto de 2021. Deputado Othelino 
Neto, Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende, Primeira Secre-
tária. Deputada Cleide Coutinho, Segunda Secretária. Dê-se ciência ao 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Washington 
Luís de Oliveira, da decisão da Assembleia Legislativa do Maranhão 
para as providências legais daquela Corte de Contas. Deputado Mar-
celo, V. Exa., se assim desejar, venha à tribuna para fazer suas consi-
derações.

O SENHOR DEPUTADO MARCELO TAVARES (sem revisão 
do orador) - Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhores Depu-
tados e Deputadas que aqui estão, eu quero agradecer a todos vocês, a 
todos os 42 deputados que chancelaram, que escolheram o meu nome 
para representar esta Casa no Pleno do Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão. Quero agradecer especialmente à minha família, repre-
sentada por minha mãe, Ana Sílvia, e minhas filhas, mas aqui todas 
elas representadas pela minha esposa, Silvana, que ali está. Amo muito 
todas vocês. Muita alegria de tê-las aqui e sei que minhas filhas e minha 
mãe acompanham pela internet, pela TV Assembleia. Mas quero agra-
decer também essa votação unânime, eu creio que fiz uma trajetória 
bem representativa na política do Maranhão, nesta Casa, que eu me 
orgulho muito de pertencer, ainda pertenço, e nesse processo todo de 
escolha sempre muitas vozes favoráveis, a grande maioria delas, mas, 
às vezes, algumas poucas vozes contrários, não a meu nome, mas a 
esta Casa, digamos assim. Como as pessoas ainda, algumas poucas, não 
reconhecem a importância da democracia, esta Casa tem o dever e a 
prerrogativa constitucional, sim, de indicar membros para a Corte de 
Contas no Estado do Maranhão, é função da Assembleia, e esta Casa 
tem inúmeros serviços prestados ao povo do Maranhão, inúmeros. E 
todos nós temos a obrigação sempre de defender a Casa do Povo, De-
putado Neto Evangelista. Mas quero agradecer também ao Governador 
Flávio Dino por tantos anos de confiança no meu trabalho, eu licenciado 
fui por alguns anos, esse trabalho do Plenário, que é uma coisa que sem-
pre me fez muito feliz, sempre gostei muito do trabalho que fazia aqui, 
mas também gostei muito e gostava muito do trabalho que fazia na Casa 
Civil do Governo do Estado. Quero agradecer também aos Senadores 
do Maranhão, Senador Weverton Rocha, Senadora Eliziane Gama, que 
também sempre foram favoráveis ao nosso pleito, não votam aqui, é 
verdade, mas é muito compensador para alguém que pleiteia uma vaga 
dessas, representar também outras forças políticas que não têm assento 
aqui nesta Casa, mas que contribuem muito com o crescimento do Ma-
ranhão, assim como o Vice-Governador, Carlos Brandão, assim como 
diversos deputados federais. Quero aqui ressaltar o apoio que tive tam-
bém do Deputado Josimar, por meio da Deputada Detinha, do Deputa-
do Wellington, do Deputado Vinícius, do Deputado Leonardo. Quero 
agradecer também e me permitam citar nominalmente, talvez não seja 
uma tarefa fácil, mas, como não tem ninguém que deixou de votar, bas-
ta ler o painel, Presidente Othelino, Adelmo Soares, Adriano Sarney, 
Ana do Gás, Andreia Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, 
Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, meu amigo César Pires, 
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Deputado Leonardo Sá, Deputado 
Yglésio, Deputada Cleide Coutinho, que representa muito bem o meu 
amigo, Deputado Humberto Coutinho, Deputada Helena Duailibe, De-
putada Thaiza Hortegal, Deputada Helena, que sempre a distância, sem-
pre muito carinhosa conosco, Deputado Duarte, Edivaldo Holanda, meu 
amigo Deputado Edivaldo Holanda, Deputado Edson Araújo, todos os 
meus amigos, o Deputado Edson sempre com muito carinho comigo, 
Deputado Fábio Braga, Deputado Fábio Macedo, Deputado Glalbert, 
Deputado Hélio, Deputado Luiz Henrique Lula, Deputado Zé Inácio. 

Eu me abstive? Deputado Marcos Caldas, Deputada Mical, Deputado 
Neto, Deputado Othelino, Deputado Pará, Deputado Paulo Neto, Depu-
tado Professor Marco Aurélio, Deputado Professora Waquim, Deputado 
Rafael Leitoa, Deputado Ricardo Rios, Deputado Rildo Amaral, Depu-
tado Roberto Costa, Deputado Vinícius Louro, Deputado Wellington do 
Curso, Deputado Wendell Lages, a todos vocês, o meu muito obrigado, 
e, especialmente, ao Presidente Othelino, muito obrigado, Presidente, 
pela maneira correta, democrática, transparente, e sincera como V. EXª 
conduziu esse processo de escolha do Conselheiro do Tribunal de Con-
tas do Maranhão. Muito obrigado mesmo. Saio desta Casa, vou encerrar 
uma etapa da minha vida, ainda vou renunciar ao mandato, ainda vou 
pedir a minha desfiliação partidária, e é doloroso tanto uma coisa como 
a outra, mas saio não aposentado, muito pelo contrário, mas com o sen-
timento que todos nós juntos, todos nós, agentes públicos, devemos e 
podemos fazer ainda muito mais pelo Maranhão. Quero contribuir com 
aquela Casa, com o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Não 
só para punir, punir talvez seja uma das atribuições daquela Casa, mas 
fazer com que o gasto público seja melhor, seja mais eficiente, seja 
de fato um transformador da realidade do povo do Maranhão. Que os 
maranhenses vivam melhor, que os maranhenses tenham mais emprego, 
que os maranhenses tenham mais saúde, que os maranhenses tenham 
mais infraestrutura, mais segurança. E aquela Casa de Contas não é 
uma instituição em contraposição às demais instituições. Ela tem que 
ser severa, sim, quando necessário for, mas ninguém ganha quando só 
os maus exemplos ficam. Temos que saber enaltecer e favorecer os bons 
exemplos, para que nós tenhamos cada vez mais um Estado melhor, 
mais justo, mais probo e melhor para todos os maranhenses. Fica aqui, 
mais uma vez, o meu agradecimento, por essa votação unânime, de fato, 
isso é que compõe o currículo, o currículo não só, digamos assim, aque-
la página escrita com aquilo que você já fez, mas com as relações que 
você constrói ao logo da vida. Saio honrado pelo apoio dos meus pares 
e pela maneira como se deu a minha escolha. Muito obrigado a cada um 
dos Deputados do Maranhão. Muito obrigado a todos, muito obrigado, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Senhores Deputados, eu vou encerrar a Sessão, mas, antes, claro, quero 
registrar a importância de escolhermos o novo membro do Tribunal de 
Contas, substituindo o Dr. Nonato Lago, que exerceu com muita com-
petência a função de Conselheiro do Tribunal de Contas. É um momen-
to muito marcante, porque é uma escolha fundamental para o Maranhão 
e tem, ainda, um caráter mais especial pelo fato de estarmos escolhendo 
um membro desta Casa, um Deputado Estadual, um colega Deputado 
que deixa, hoje, a Assembleia para esta importante missão de monitorar 
de forma preventiva, e, às vezes, também, aplicando as sanções previs-
tas em lei, a boa aplicação dos recursos públicos no Maranhão. E o De-
putado Marcelo, pelo histórico que tem, tem as qualidades de sobra, não 
só as exigidas na lei, mas também as outras qualidades subjetivas que 
fizeram com que ele tivesse essa votação histórica, a unanimidade dos 
votos dos deputados. Cada um pensando do seu jeito com uma opção 
político-partidária diferente, os governistas, os oposicionistas. Enfim, 
isso é um recado importante para a sociedade da maturidade desta Casa, 
da unidade, mesmo na divergência que, porventura, um tenha com o 
outro, mas há unidade na Casa quando nós temos que fazer uma escolha 
tão importante quanto essa. O Deputado Marcelo, como já foi lido aqui 
no parecer pela Deputada Andreia, tem um currículo extenso, foi Pre-
sidente desta Casa, foi Secretário de Estado por algumas vezes e, como 
sempre foi, teve muita correção não só no aspecto político, como no as-
pecto da probidade enquanto gestor não só como Presidente da Assem-
bleia, mas nas outras missões. Ele pode chegar lá no Tribunal de Contas 
de cabeça erguida, porque nós aqui - sei que falo por todos que votaram 
a favor – temos, Marcelo, e teremos muito orgulho por ter aprovado 
esta Indicação, porque sabemos que V.Exa. vai exercer com probidade, 
com transparência e com responsabilidade esta tão importante função, 
que é a de Conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão. Desejo-lhe 
sucesso na missão e que Deus o abençoe sempre! Nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 007/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.054 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Antonio da Conceição Costa Ferreira.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao Senhor Antonio da Conceição Costa Ferreira.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

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

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 056 /2021, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 653 /2021

Aprova a Indicação do nome do Se-
nhor Marcelo Tavares Silva, para exercer 
o Cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, conforme 
indicação subscrita nos termos do Decreto 
Legislativo nº 151/90.

              
Art. 1º Fica aprovado o nome do Senhor Marcelo Tavares Silva, 

para exercer o Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão, nos termos do Art.31, inciso XIII c/c com o Art. 52, am-
bos da Constituição do Estado do Maranhão e Decreto Legislativo nº 
151 de 11 de dezembro de 1990, que Regula a aplicação de dispositivos 
da Constituição do Estado.

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

 MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e 
o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN”, em 31 de agosto de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 41/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA GN ADMINISTRADORA DE ATI-
VOS PRÓPRIOS LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA- DA VIGÊN-
CIA: Fica prorrogado o presente contrato em 24 (vinte e quatro) meses, 
com início em 26 de agosto de 2021 e término em 25 de agosto de 2023. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR:  O valor do contrato, até o 
seu término previsto para 2023, fica mantido em R$ 408.000,00 (qua-
trocentos e oito mil reais), sendo o valor mensal de R$ 17.000,00 (de-
zessete mil reais). CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza 
de Despesas: 33.90.39.10 – Locação de Imóveis; Ação: 4628 – Atua-
ção Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do 
Maranhão (Manutenção); Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
do Tesouro; Histórico: Locação de imóvel para atender demanda de 
espaço físico de diversos setores da ALEMA. DA NOTA DE EMPE-
NHO: Foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº 
2021NE001474, de 25/08/2021, no valor de R$ 71.399,96 (setenta e um 
mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). BASE 
LEGAL: art. 57, inc. II e art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93 c/c Lei n.º 
8245/91 e Processo Administrativo nº 2110/2021-AL. DATA DA ASSI-
NATURA: 25/08/2021. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assem-
bleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Neto – Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATA-
DA - EMPRESA GN ADMINISTRADORA DE ATIVOS PRÓPRIOS 
LTDA., CNPJ nº 15.436.400/0001-11. São Luís–MA, 31 de agosto de 
2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1150/2020-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio de seu pregoeiro, Gabriel Manzano Dias Marques, 
com fulcro no Pregão Eletrônico n° 024/2021- CPL/ALEMA, com ob-
jeto de aquisição de câmeras filmadoras profissionais com garantia da 
prestação de serviços de manutenção torna público para conhecimento 
dos interessados que o pregão será suspenso até ulterior deliberação. 
São Luís, 27 de agosto de 2021. Gabriel Manzano Dias Marques. Pre-
goeiro da CPL/ALEMA. De acordo. André Luis Pinto Maia. Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação da ALEMA
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APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDA-
DE em face da Empresa F & F EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFI-
COS LTDA. (CNPJ n.º 38.441.204/0001-30), beneficiária da Ordem 
de Fornecimento n.º 01/2021, deixou de cumprir as obrigações ali esta-
belecidas, especificamente no que concerne à entrega dos equipamentos 
solicitados. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aplicada a penalidade de 
MULTA COMPENSATÓRIA, no percentual de 1% (um por cento) 
sobre o valor registrado, consoante determina o item 13.2.3 do Termo 
de Referência. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Processo Administra-
tivo n.º 2726/2020.  DATA DE ASSINATURA: 27 de agosto de 2021. 
ASSINATURA: Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – De-
putado Othelino Nova Alves Neto – Presidente – Contratante. São Luís 
– MA, 31 de agosto de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral

ERRATA Nº008/2021
HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO  Nº001/2020-AL

Na HOMOLOGAÇÃO da Tomada de Preço nº 001/2021-CPL/
AL. Processo Administrativo Nº 0198/2021, cujo objeto trata da con-
tratação de empresa especializada para elaboração dos projetos de 
engenharia de combate a incêndio e pânico, incluindo alarme, SDPA, 
gás GLP e demais projetos complementares pertinentes e necessários 
à aprovação junto ao corpo de bombeiros militar do maranhão, para o 
conjunto de edificações existentes na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão publicado nos Diários Oficiais do Estado do Maranhão e 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia 30 de agosto 
de 2021: Onde se lê:“...com valor total de R$ 2.185.819,22 (dois mi-
lhões, cento e ointenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e 
dois centavos)...”Leia-se:“... com valor total de R$ 2.117.209,78 (dois 
milhões cento e dezessete mil duzentos e nove reais e setenta e oito 
centavos),...” São Luís, 31 de agosto de 2021. André Luís Pinto Maia-
-Presidente da CPL

CREDENCIAMENTO

Mem. 39/ELEMA
Em 27 de agosto de 2021.

Ao sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Publicação do Credenciamento

1.  Encaminhamos a esta CPL a lista dos profissionais ora cre-
denciados por meio do Edital de Credenciamento Nº 001/2021 – CPL/
ALEMA, Proc. Administrativo Nº 3390/2020, para que seja publicado 
no DOAL, conforme versa o item 7.2 do Edital: “A lista dos profissio-
nais credenciados será divulgada no Diário Oficial da Assembleia e será 
atualizada (e republicada) sempre que novos profissionais se cadastra-
rem.”.

2. A lista (em anexo) está organizada por áreas e subáreas que 
possuem inscritos, os quais estão colocados em ordem de classificação 
(por pontuação).  O inscrito é o professor André Sales de Abreu Lisboa

3. A documentação dos credenciados está disponível na Escola 
do Legislativo para consulta. 

Juliana Guerra
Diretora Adjunta de Desenvolvimento Social

ARÉA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNI-
CO E GERENCIAL (Cód. 001)

CÓDIGO SUBÁREA

1.3 DIREITO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 GABRIELLE GUEDES COSTA 
FONTES FREIRE 31

CÓDIGO SUBÁREA

1.7 GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 CÉLIA REGINA PEREIRA DA 
SILVA 60

CÓDIGO SUBÁREA

1.8 GESTÃO PÚBLICA

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 CÉLIA REGINA PEREIRA DA 
SILVA 60

2 GABRIELLE GUEDES COSTA 
FONTES FREIRE 31

CÓDIGO SUBÁREA

1.11 LEGISLAÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 GABRIELLE GUEDES COSTA 
FONTES FREIRE 31

CÓDIGO SUBÁREA

1.12 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 CÉLIA REGINA PEREIRA 
DA SILVA 60

CÓDIGO SUBÁREA

1.13 LICITAÇÃO E CONTRATOS

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 GABRIELLE GUEDES COS-
TA FONTES FREIRE 31

CÓDIGO SUBÁREA

1.16 ORÇAMENTO PÚBLICO

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 CÉLIA REGINA PEREIRA 
DA SILVA 60
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ARÉA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSTITU-
CIONAL (Cód. 002)

CÓDIGO SUBÁREA

2.2 ATENDIMENTO AO PÚBLICO

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 LUCIÊDE BRITO PINHEIRO 62

CÓDIGO SUBÁREA

2.4 COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 LUCIÊDE BRITO PINHEIRO 62

2 ANDRÉ SALES DE ABREU 
LISBOA 51

3 JEANE OLIVEIRA DA SILVA 29

CÓDIGO SUBÁREA

2.7 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 LUCIÊDE BRITO PINHEIRO 62

CÓDIGO SUBÁREA

2.9 MARKETING PESSOAL

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 ANDRÉ SALES DE ABREU 
LISBOA 51

CÓDIGO SUBÁREA

2.10 OUTROS TEMAS RELACIONADOS À ÁREAS  
AFINS

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 LUCIÊDE BRITO PINHEIRO 62

2 ANDRÉ SALES DE ABREU 
LISBOA 51

3 JEANE OLIVEIRA DA SILVA 29

CÓDIGO SUBÁREA

2.14 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 JEANE OLIVEIRA DA SILVA 29

CÓDIGO SUBÁREA

2.15 REDAÇÃO OFICIAL

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 JEANE OLIVEIRA DA SILVA 29

ARÉA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO (Cód. 003)

CÓDIGO SUBÁREA

3.1 COREL DRAW

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 ALEXANDRE FREITAS GUI-
MARÃES 53

CÓDIGO SUBÁREA

3.2 EXCEL AVANÇADO

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 ALEXANDRE FREITAS GUI-
MARÃES 53

CÓDIGO SUBÁREA

3.3 OUTROS TEMAS RELACINADOS À ÁREAS 
AFINS

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 ALEXANDRE FREITAS GUIMA-
RÃES 53

CÓDIGO SUBÁREA
3.5 WORD AVANÇADO

POSIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 ALEXANDRE FREITAS 
GUIMARÃES 53



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


