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Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA

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

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Deputado Professor Marco Aurélio
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REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 / 09 / 2021 – 5ª 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. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO...............................11 MINUTOS
6. PARTIDO VERDE .........................................5 (CINCO) MINUTOS
7. PSDB...............................................................5 (CINCO) MINUTOS 

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 16.09.2021 – (QUINTA-FEIRA)

I - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º  TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
083/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, 
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO 
VALE” AO JORNALISTA E APRESENTADOR JOSÉ CIRILO TEI-
XEIRA FILHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELIS-
TA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SES-
SÃO).

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
157/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINICIUS LOURO, 
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO EMPRESÁRIO JOSÉ GONÇALVES DOS SAN-
TOS NETO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO AU-
SÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

3. REQUERIMENTO Nº 338/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO VINICIUS LOURO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLE-
NE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE 
AO SENHOR JAILSON FAUSTO, EM DATA A SER AGENDADA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 16/09/2021 – QUINTA -FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
1.MOÇÃO Nº 068/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

PROF. MARCO AURÉLIO, ENVIANDO MOÇÃO DE APLAUSOS 
AOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DE OPE-
RAÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO DOS MEMBROS DE 
UMA FACÇÃO CRIMINOSA. 

2.PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 050/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, QUE CONCEDE O 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A MARCOS GRANDE. 

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 051/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, QUE CONCEDE A 
MEDALHA MANUEL BECKMAN AO SENHOR CARLOS LULA. 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 426/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO MARCOS CALDAS, QUE DECLARA UTILIDADE PÚBLI-

CA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ROSA DÁLIA.
2.PROJETO DE LEI Nº 427/2021, DE AUTORIA DA DE-

PUTADA ANA DO GÁS, QUE CRIA A CARTEIRA ESTADUAL 
DA SAÚDE DA MULHER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO. 

3.PROJETO DE LEI Nº 428/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANA DO GÁS, QUE DISPÕE SOBRE O REGISTRO E A DI-
VULGAÇÃO BIMESTRAL DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA CON-
TRA A MULHER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

4.PROJETO DE LEI Nº 429/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI O ESTATUTO DA DESBU-
ROCRATIZAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

5.PROJETO DE LEI Nº 430/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI COMO PE-
RÍODO ALUSIVO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO NO MÊS 
DE AGOSTO, O QUAL RECEBERÁ COMO DENOMINAÇÃO DE 
CAMPANHA O TÍTULO AGOSTO DOURADO. 

6.PROJETO DE LEI Nº 431/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE ACERCA 
DA OBRIGATORIEDADE DE OS ESTABELECIMENTOS DE EN-
SINO PÚBLICOS E PRIVADOS MANTEREM PROGRAMAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA, BEM COMO SUA EXECUÇÃO, 
VOLTADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊN-
CIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

7.PROJETO DE LEI Nº 432/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS EDUCATIVAS CONTRA A 
AUTOMUTILAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS 
REALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

8.PROJETO DE LEI Nº 433/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O PRO-
GRAMA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA DEPRESSÃO 
INFANTO-JUVENIL.

9.PROJETO DE LEI Nº 434/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CRIA O PROGRAMA 
DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIO-
LÊNCIA DOMÉSTICA NO ESTADO DO MARANHÃO.

10.PROJETO DE LEI Nº 435/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE A 
CRIAÇÃO DE PROTOCOLO ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO 
E ENCAMINHAMENTO DAS PATOLOGIAS SUSCETÍVEIS AO 
SUICÍDIO, A SER IMPLANTADO EM TODA REDE PÚBLICA DE 
SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

11.PROJETO DE LEI Nº 436/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CRIA A POLÍTICA 
DE SAÚDE DIRECIONADA AOS CUIDADOS E COMBATE ÀS 
CONSEQUÊNCIAS DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENE-
RALIZADA E AO TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRES-
SIVO.

12.PROJETO DE LEI Nº 437/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DA ASSINATURA FÍSICA DAS PESSOAS 
IDOSAS EM CONTRATOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMA-
DOS POR MEIO ELETRÔNICO OU TELEFÔNICO. 

13.PROJETO DE LEI Nº 438/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAM-
PANHA PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO, INFORMAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE AO TRANSTORNO DE ANSIEDADE 
GENERALIZADA (TAG) NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

14.PROJETO DE LEI Nº 439/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O PRO-
GRAMA EDUCATIVO DE SENSIBILIDADE PARA PREVENÇÃO 
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E COMBATE AO USO DE MÍDIAS SOCIAIS E JOGOS ELETRÔNI-
COS E VIRTUAIS QUE INDUZAM CRIANÇAS E ADOLESCEN-
TES À VIOLÊNCIA, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO.

15.PROJETO DE LEI Nº 440/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE A 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE CASOS DE VIOLÊNCIA AU-
TOPROVOCADA, INCLUINDO TENTATIVAS DE SUICÍDIO E A 
AUTOMUTILAÇÃO. 

16.PROJETO DE LEI Nº 441/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A POLÍ-
TICA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E INCENTIVO À 
DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS, A SER 
IMPLEMENTADA NO ÂMBITO DO MARANHÃO.

17.PROJETO DE LEI Nº 442/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A POLÍ-
TICA ESTADUAL DE VALORIZAÇÃO DA VIDA A SER IMPLE-
MENTADA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO 
MARANHÃO. 

18.PROJETO DE LEI Nº 443/21, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNI-
CIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS - SOBRE A BASE DE CÁL-
CULO DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES NO ESTADO  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

19.PROJETO DE LEI Nº 444/21, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL DA ESCUTA. 

20.PROJETOS DE LEI N° 445 e 446/2021, DE AUTORIA 
DA DEPUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O INSTITUTO EDUCACIONAL EVANGÉLICO ALE-
GRIA DO SABER - IEEAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA E 
A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPIRITUAL ILÊ DE OXALÁ, NO 
MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO.

21.PROJETOS DE LEI N° 445/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA O INSTITUTO EDUCACIONAL EVANGÉLICO ALEGRIA DO 
SABER - IEEAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.

22.PROJETO DE LEI N° 446/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPIRITUAL ILÊ DE OXALÁ, 
NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO.

23.PROJETO DE LEI N° 447/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDA-
DE DE AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DISPONIBILIZAREM ABRI-
GO ADEQUADO DE PROTEÇÃO CONTRA SOL E CHUVA AOS 
CLIENTES E USUÁRIOS QUE FICAM EM FILA DE ESPERA NA 
ÁREA EXTERNA DO ESTABELECIMENTO E DÁ PROVIDÊN-
CIAS.

24.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
049/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR DEPUTADO CARLOS WELLINGTON DE CASTRO BE-
ZERRA.

23. MOÇÃO Nº 064/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE  APLAU-
SOS AO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, PELA COMEMORAÇÃO DO 
ANIVERSÁRIO DE 409 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 424/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO 
DE ACADEMIAS, ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE 
SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS E AFINS, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, A ADOTAREM MEDIDAS DE AUXÍ-
LIO E SEGURANÇA À MULHER QUE SE ENCONTRE EM RISCO 

OU QUE VENHA A SOFRER ASSÉDIO E/OU IMPORTUNAÇÃO 
SEXUAL EM SUAS DEPENDÊNCIAS. 

2.PROJETO DE LEI Nº 425/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANA DO GÁS, DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE CON-
TEÚDO DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NOS CURRÍCULOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, EM CONFORMIDADE COMO DIS-
POSTO NA LEI FEDERAL Nº 9.475/97 E LEI DE DIRETRIZES E 
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E LEI Nº 14.164, DE 10 DE 
JUNHO DE 2021.

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 48/2021, 
INSTITUI O PROGRAMA DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO 
NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

4.MOÇÃO Nº 63/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO, SOLIVITANDO ENVIO DE APLAUSOS AO SENHOR 
FÁBIO SANTOS DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA EM 
BOM JARDIM, PELA 

ORDINÁRIA – 4ª SESSÃO
1.PROJETO DE LEI Nº 411/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI E INCLUI 
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO O 
ABRIL LARANJA - MÊS DE VALORIZAÇÃO DA LEITURA.

2.PROJETO DE LEI Nº 412/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAMPA-
NHA VERÃO NO TRÂNSITO A SER REALIZADA NAS PRAIAS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

3.PROJETO DE LEI Nº 413/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITOS AO TRI-
BUNAL REGIONAL ELEITORAL E AO ÓRGÃO DE IDENTIFICA-
ÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

4.PROJETO DE LEI Nº 414/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI NAS 
ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO O PROGRAMA 
“ESTUDANTE FREQUENTE”, COM INTUITO DE COMBATER 
A EVASÃO ESCOLAR E RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS 
ALUNOS.

5.PROJETO DE LEI Nº 415/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DETERMINA O PA-
GAMENTO DE TODAS AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE 
ANIMAIS VÍTIMAS DE MAUS TRATOS PELOS AGRESSORES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

6.PROJETO DE LEI Nº 416/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE DE PREVENÇÃO ÀS 
DROGAS E ATENÇÃO AOS FAMILIARES ADICTOS NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

7.PROJETO DE LEI Nº 417/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, QUE TORNA OBRIGATÓRIA 
A PRESENÇA DE GUIA DE TURISMO/REGIONAL DO MARA-
NHÃO EM EXCURSÕES DE TURISMO REALIZADAS NO ESTA-
DO DO MARANHÃO. 

8.PROJETO DE LEI Nº 418/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE ACERCA 
DA OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS 
ELETRÔNICOS EXCLUSIVOS AOS USUÁRIOS QUE NÃO UTI-
LIZAM O SISTEMA DE BIOMETRIA OU IMPRESSÃO DIGITAL, 
NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS NO ÂMBITO NO ESTADO DO 
MARANHÃO.

9.PROJETO DE LEI Nº 419/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE PROÍBE O CORTE 
NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 
EM ABRIGOS DE IDOSOS, ORFANATOS, CENTROS TERAPÊU-
TICOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS E INSTITUIÇÕES, FILAN-
TRÓPICAS ENQUANTO PERDURAR A VIGÊNCIA DO DECRETO 
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ESTADUAL DE CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA 
DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19.

10.PROJETO DE LEI Nº 420/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AUTORIZA A CRIAÇÃO 
DO PROGRAMA ‘CRIANÇA SEGURA’, COM A IMPLANTAÇÃO 
DE COMISSÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E EN-
FRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
E PRIVADAS NO ÂMBITO NO ESTADO DO MARANHÃO.

11.PROJETO DE LEI Nº 421/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTONDO CURSO, CONSIDERA DE UTI-
LIDADE PÚBLICA, A FUNDAÇÃO EVANGÉLICA MARANATA 
(FEM).

12. PROJETO DE LEI Nº 422/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZITO ROLIM, CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA SERVOS DO CORAÇÃO 
DE MARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

13.MOÇÃO Nº 062/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS AO JURISTA E ESCRITOR DR. DANIEL BLUME, PELA ELEI-
ÇÃO COMO MEMBRO EFETIVO DA CENTENÁRIA ACADEMIA 
MARANHENSE DE LETRAS - AML.

PRIORIDADE – 3ª SESSÃO
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10, DE AUTO-

RIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14, DE 17 
DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZA-
ÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO) E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Diretoria Geral de Mesa, 16 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 quinze de setembro de dois mil e vinte e um.

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

das. 

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura do 
Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO MARCOS CALDAS (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, 

Senhor Presidente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 

DEPUTADO CÉSAR PIRES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 096/2021
São Luís, 14 de setembro de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pade-
cer de vício de inconstitucionalidade formal e material, o Projeto de Lei 
nº 252/2021, que institui a Política de Segurança e Saúde no Trabalho 
dos Agentes de Segurança Pública do Estado Maranhão.

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

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilus-
tres pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 252/2021, institui a Política de 
Segurança e Saúde no Trabalho dos Agentes de Segurança Pública do 
Estado Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
252/2021.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei em comento, em linhas gerais, institui a Política 
de Segurança e Saúde no Trabalho dos Agentes de Segurança Pública 
do Estado do Maranhão, estabelecendo diretrizes que promovam ações 
com vistas a melhoria das condições de trabalho, bem como a proteção 
à saúde física e psicológica de todo aquele que atue na segurança pú-
blica, seja policial civil, policial militar, bombeiro militar ou policial 
penal.

Há de ser negada sanção ao Projeto de Lei nº 252/2021, pelas 
razões a seguir delineadas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 
razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que é 
possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos, marcados 
pela interpenetração dos poderes, a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administra-
ção, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração constitui 
limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização fun-
cional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema consti-
tucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da 
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Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas 
pública, criando novas atribuições para Secretarias, órgãos equivalen-
tes e outros órgãos da administração pública estadual, ou mesmo dis-
pondo sobre os servidores públicos do Estado.

Matérias essas que, nos termos do artigo 43, incisos III, IV e V, 
da Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador 
do Estado. Veja-se:

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

[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provi-

mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-
tado ou órgãosequivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual.

[...]. [grifo nosso]
Desta feita, ao instituir uma Política de Segurança e Saúde no 

Trabalho aplicável à todos os servidores que atuam na segurança públi-
ca no Estado do Maranhão, disciplinando, na forma do art. 3º, jornada 
de trabalho, proteção à maternidade, trabalho noturno, equipamentos 
de proteção individual, insalubridade, higiene dos alojamentos e unida-
des e segurança no trabalho, a proposta legislativa em comento versou 
sobre matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do 
Poder Executivo (postulado da reserva da administração), constitu-
cionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Fe-
deral:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA 
A LEI Nº 538, DE 23 DE MAIO DE 2000, DO ESTADO DO AMAPÁ. 
- O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao Chefe do Poder 
Executivo a privativa competência para iniciar os processos de ela-
boração de diplomas legislativos que disponham sobre a criação de 
cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta e 
Autárquica, o aumento da respectiva remuneração, bem como os 
referentes a servidores públicos da União e dos Territórios, seu re-
gime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria 
(alíneas “a” e “c” do inciso II do art. 61). - Insistindo nessa linha de 
opção política, a mesma Lei Maior de 1988 habilitou os presidentes do 
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de 
Justiça a propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos e 
a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem 
vinculados, tudo nos termos da alínea “b” do inciso II do artigo 96. - A 
jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou o entendimento 
de ser a cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do artigo 
61 da Constituição Federal de 1988, corolário do princípio da se-
paração dos Poderes. Por isso mesmo, de compulsória observância 
pelos Estados, inclusive no exercício do poder reformador que lhes 
assiste (Cf. ADI 250, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 843, Rel. Min. Il-
mar Galvão; ADI 227, Rel. Min. Maurício Correa; ADI 774, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence; e ADI 665, Rel. Sydney Sanches, entre outras). - O 
diploma legislativo em foco é formalmente inconstitucional, dado que 
o Projeto de Lei nº 102/99, que deu origem à norma impugnada, foi 
de iniciativa parlamentar. - De outra parte, a Lei amapaense nº 538/02 
é materialmente inconstitucional, porquanto criou um diferenciado 
quadro de pessoal na estrutura dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário para aproveitar servidores de outras unidades da Federação, 
oriundos de qualquer dos três Poderes. Possibilitou, então, movimenta-
ção no espaço funcional em ordem a positivar um provimento deriva-
do de cargos públicos. Mas tudo isso fora de qualquer mobilidade no 
interior de u’a mesma carreira. E sem exigir, além do mais, rigorosa 
compatibilidade entre as novas funções e os padrões remuneratórios 
de origem. Violação, no particular, à regra constitucional da indispen-
sabilidade do concurso público de provas, ou de provas e títulos para 
cada qual dos cargos ou empregos a prover na estrutura de pessoal dos 

Poderes Públicos (Súmula 685 do STF). - Ação direta julgada proce-
dente, para declarar a inconstitucionalidade do instrumento normativo 
impugnado.

(ADI 3061, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, 
julgado em 05/04/2006, DJ 09-06-2006 PP-00004    EMENT VOL-
02236-01 PP-00084 RTJ VOL-00199-02 PP-00622 LEXSTF v. 28, n. 
331, 2006, p. 99-106)

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
PAULISTA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE TRATA SO-
BRE A VEDAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DIRETA, INDIRETA E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. RE-
GULAMENTAÇÃO JURÍDICA DE DEVERES, PROIBIÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS, COM A 
CONSEQUENTE SANÇÃO ADMINISTRATIVA E PROCEDIMEN-
TO DE APURAÇÃO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO ESTATU-
TO JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
RESERVADA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DESCUM-
PRIMENTO DOS ARTS. 2º E 61, §1º, II, “C”, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO ESTADUAL. 
1. Da análise da legislação contestada, verifica-se que, não obstante seu 
objeto inicial seja a disciplina de vedação do assédio moral no âmbito 
da administração pública estadual direta, indireta e fundações públicas, 
em verdade, versa sobre questões atinente ao campo do estatuto dos 
servidores públicos, na medida em que regulamenta deveres, proi-
bições e responsabilidades dos servidores públicos. 2. As prescrições 
da legislação paulista para além da classificação das condutas classifica-
das como vedadas, por versarem comportamento de assédio moral (arts. 
1º e 2º), impõem sanção aos atos praticados resultantes do assédio com 
a pena de nulidade de pleno direito (art. 3º). Ademais, são fixadas dis-
posições sobre sanções administrativas (como advertência, suspensão 
e demissão, art. 4º) e os procedimentos de apuração e do exercício do 
direito de defesa do servidor acusado. Regras jurídicas que justificam 
o enquadramento da lei no campo material do estatuto de servidores 
públicos. 3. A organização da relação estatutária dos servidores públi-
cos é atribuição reservada do Poder Executivo, não competindo a outro 
Poder interferência indevida no espaço decisório acerca dos comandos 
da administração pública. Violação do art. 61, §1º, “c” e do art. 2º da 
Constituição Federal. Competência legislativa reservada ao Chefe do 
Poder Executivo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4. Ação 
direta de inconstitucionalidade procedente.

(ADI 3980, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado 
em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282  DIVULG 17-
12-2019  PUBLIC 18-12-2019, grifo nosso) 

Doutra face, no intuito de promover a saúde e a segurança dos 
agentes de segurança pública, o Projeto de Lei n.º 252/2021 acaba por 
atribuir novas funções à Secretaria de Estado da Segurança Pública, a 
quem compete a organização e coordenação dos órgãos responsáveis 
pela segurança pública, e à Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária, cuja estrutura a Polícia Penal integra, conforme regulado pelo 
artigo 40 da Lei n.º 10.213, de 09 de março de 2015, e pela Lei Estadual 
nº 11.342, de 29 de setembro de 2020.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder Le-
gislativo versar sobre matérias sujeitas à exclusiva competência ad-
ministrativa (a exemplo da organização administrativa e da gestão de 
políticas públicas), o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO 
- DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALE-
CENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE 
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSIS-
TÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO 
RECORRIDA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio 
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constitucional da reserva de administração impede a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais ma-
térias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de cará-
ter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no 
estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa 
prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, 
transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa com-
portamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atua-
ção “ultra vires” do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação 
político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais.

(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 
2012, p. 736-741, grifo nosso) 

Ademais, ressalta-se que a legislação estadual aplicável aos 
agentes de segurança pública abarca os pontos retratados pelo Projeto 
de Lei sob análise. A Constituição Estadual, no art. 24, § 11, assegura 
aos servidores públicos militares direitos como décimo terceiro salário, 
salário-família, gozo de férias anuais remuneradas, licença gestante e 
licença paternidade. 

A Lei Estadual nº 6.513, de 30 de novembro de 1995 (Estatuto 
dos Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão), por sua vez, 
elenca, no art. 62, os direitos dos policiais militares, nas condições ou 
nas limitações impostas pela legislação e regulamentação específica. 
Dispositivo esse plenamente aplicável aos militares das Unidades de 
Bombeiros Militar, segundo indica o art. 56 da Lei Estadual nº 10.230, 
de 23 de abril de 2015, que dispõe sobre a Organização Básica do Corpo 
de Bombeiros Militar do Maranhão.

Os Policiais Civis, diferentemente, são abarcados pela Lei Esta-
dual nº 6.107 de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos servidores públicos 
civis do estado), que dispõe, na “Seção II”, sobre gratificações e adi-
cionais percebidos pelos servidores estaduais, dentre os quais se lista: 
a gratificação pelo risco de vida, pela execução de trabalho de natureza 
especial, gratificação especial de exercício da função policial, adicional 
noturno, de insalubridade e periculosidade. E os servidores integrantes 
da Polícia Penal pela Lei Estadual nº 11.342, de 29 de setembro de 
2020, que a instituiu, e elenca no art. 20 as espécies remuneratórias 
aplicáveis.

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do legislador constituinte, de modo a criar ou 
ampliar os campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho 
veto total ao Projeto de Lei nº 252/2021, em face da existência de vício 
de inconstitucionalidade formal e material.

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

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram 
a vetar integralmente o Projeto de Lei nº 252/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE SETEMBRO DE 2021, 200º DA IN-
DEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 448 /2021.

Dispõe sobre a humanização do 
atendimento na área da saúde pública 
estadual do Maranhão e dá outras pro-
vidências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Deverá a Administração do Estado do Maranhão, dispo-
nibilizar e implementar de forma obrigatória para seus servidores, cola-
boradores, terceirizados ou qualquer outra forma de agente ou profissio-
nais da área da saúde pública que tenham contato direto com pacientes, 
usuários ou familiares, treinamentos, informações, cursos, palestras e 
painéis de complementação a formação profissional dos mesmos, desti-
nados a enfatizar a necessidade da humanização no atendimento e aco-
lhimento de forma empática e profissional.

Art. 2º - A presente Lei objetiva que o atendimento humanizado, 
com foco nas reais necessidades do paciente, venha a contribuir de for-
ma determinante no processo de cura e de ágil recuperação do paciente, 
beneficiando. todo o tratamento.

Art. 3º - Deverá ser considerado no treinamento da humanização 
a situação de vulnerabilidade do paciente e de seu familiar, experimen-
tando situação delicada de risco à saúde e fatores de ordem psicológica.

Art. 4º - Os conhecimentos e treinamentos a serem transmitidos 
aos servidores ou agentes que mantém contato com pacientes e familia-
res deverão ser obtidos mediante uso de profissional do quadro de ser-
vidores do Estado do Maranhão ou mediante convênio com instituições 
de ensino, de forma a não gerar ônus aos cofres públicos.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei tem como propósito basilar defender a 
saúde é uma das principais preocupações da população de todo o Esta-
do do Maranhão, é também um dos maiores desafios dos governantes, 
onde invariavelmente os pacientes e seus familiares buscam atendimen-
to médico em situação de tensão psicológica decorrente de seu próprio 
estado clínico e de sua impotência frente a doença.

O atendimento humanizado tem o paciente como o principal pro-
tagonista dentro do serviço público de saúde, levando em consideração 
o seu ponto de vista, as suas necessidades e seus anseios.

O paciente ou seu familiar necessita ter o sentimento que está 
sendo atendido da melhor forma possível que todos os seus problemas 
de saúde serão tratados mediante seu devido encaminhamento ao profis-
sional capacitado para tanto, no menor espaço de tempo.

Neste estado de intensa sensibilidade, o tom de voz, os gestos e o 
olhar da equipe envolvida no atendimento dizem muito nesse momento, 
e o rápido e fácil fornecimento de informações seguras é fundamental 
em um atendimento humanizado.

Sabemos que nossos servidores e colaboradores que atuam na 
saúde pública estadual, contribuem com todo o empenho para a satisfa-
ção dos pacientes e familiares, mas é importante que tenham domínio 
de técnicas atualizadas que somente poderão ser transmitidas por pro-
fissionais da área.

A humanização do atendimento na área da saúde é muito mais 
que qualidade clínica dos profissionais, exige qualidade de comporta-
mento, compaixão e extrema dedicação.

A saúde pública traz em seu âmago princípios e diretrizes daquilo 
que poderia ser a política de humanização da assistência à saúde e vi-
sualizando a mesma como o direito universal, integral e gratuito que é, 
contudo, o enfrentamento de filas em horários penosos, assim como as 
inúmeras limitações do serviço público de saúde, tais como longas es-
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peras e adiamentos de consultas e exames, a deficiência de instalações 
e equipamentos, a despersonalização, a falta de privacidade, a aglome-
ração, a falta de preparo psicológico e de informação, tornam cada vez 
mais urgente e necessária a humanização do atendimento.

A humanização do atendimento implicará em transformações po-
líticas, administrativas e subjetivas, e necessitando de transformação 
do próprio modo de ver o paciente em momento de vulnerabilidade e 
fragilidade.

A humanização do atendimento muito antes de uma obrigação 
do servidor e um direito do usuário, é o caminho para a formação de 
vínculos de afeto e confiança entre os profissionais da saúde pública 
estadual e seus usuários.

A Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saú-
de (SUS) - Humaniza SUS, implantada no ano de 2003, visando atin-
gir todos os níveis de atenção à saúde, foi divulgada em curto período, 
levando ao fraco êxito da proposta em âmbito nacional.

Desta forma, face à enorme relevância do tema, conto com o 
apoio dos nobres pares para analisar, aperfeiçoar e aprovar este projeto 
de lei com a maior brevidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 449 /2021.

Dispõe sobre o laudo médico peri-
cial que atesta deficiências irreversíveis 
no Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º – O laudo médico pericial que ateste deficiências físicas, 
mentais e/ou intelectuais de caráter irreversível terão validade por tem-
po indeterminado.

Parágrafo Único: O laudo de que trata o caput deste artigo será 
válido para todos os serviços públicos e benefícios que exijam compro-
vação da deficiência para concessão.

Art. 2º – Caberá ao médico especialista, da rede pública ou pri-
vada, a emissão do laudo de que trata a presente Lei, devendo constar o 
nome completo do paciente, carimbo e número de registro no Conselho 
Profissional competente, e a condição de irreversibilidade da deficiên-
cia.

Art. 3º – As requisições médicas para tratamento e acompanha-
mento das deficiências de trata a presente Lei terão validade por tempo 
indeterminado.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei tem o objetivo de evitar o transtorno 
causado às pessoas com deficiências permanentes da necessidade de 
renovar os laudos que atestam sua condição, pois, se a deficiência é 
irreversível, não há fundamento plausível para submetê-las a reexames 
periódicos.

Tornar o laudo médico pericial sem validade contribuirá 
muito na vida dessas pessoas com deficiência, bem como na de seus 
familiares, pois facilitará algumas situações do cotidiano como 
matrícula em escolas e instituições para pessoas com deficiências que 
exigem apresentação de laudo médico válido, além de outros direitos 
garantidos pela Constituição Federal que proporcionam o bem-estar 
pessoal, social e econômico.

A concessão de laudo médico pericial com validade indeterminada 
vai contribuir também com a diminuição das filas para realização de 
exames e emissão de laudos, não só de quem é portador de deficiências 
irreversíveis, como também de pessoas em tratamento com deficiências 
temporárias.

Ressalto, ainda, que os atendimentos serão facilitados com a con-
cessão de laudo médico pericial com validade indeterminada, tendo em 
vista que existe uma demora para conseguir o laudo médico pela rede 
pública de saúde nos casos que não há mais risco de vida.

Desta forma, face à enorme relevância do tema, conto com o 
apoio dos nobres pares para analisar, aperfeiçoar e aprovar este projeto 
de lei com a maior brevidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 450 /2021.

 Dispõe sobre a instituição da dis-
ciplina de informática, na área de pro-
gramador, na grade curricular das esco-
las privadas e públicas da rede estadual 
de ensino do Estado do Maranhão. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

 Art. 1º - Fica instituída a disciplina de informática, na área de 
programação, na grade curricular das escolas privadas e públicas da 
rede de ensino fundamental e médio. 

Art. 2º - As escolas terão prazo de um ano para implantar o dis-
posto nesta lei, a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no pra-
zo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 13 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Chico Buarque certa vez perguntou:
“O Brasil vai ser educado quando ficar rico ou vai ficar rico 

quando for educado?”.

O presente Projeto de Lei tem como objetivo de valorizar um 
tema muito importante para o desenvolvimento dos alunos maranhen-
ses, principalmente aqueles jovens que estão cursando o ensino funda-
mental e médio.

A Constituição Federal de 1988 assegurou ao povo brasileiro di-
versos direitos e instituiu inúmeros deveres. Entre os direitos destaca-
mos o direito à educação.

Neste viés, o art 205, da Constituição Federal menciona que:

O art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Também chamada de Constituição Cidadã, trouxe em seu texto 
regras para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária com 
uma gama de direitos voltados ao exercício da cidadania, situando, en-
tre eles, o direito à Educação.

Com isso, o legislador constituinte deixou bem claro sua intenção 
de estabelecer novas regras para a educação em nível nacional, o que 
foi realizado por meio da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB, onde estabelece no artigo art. 4º, I, que “O 
dever do Estado com educação escolar pública será efetivado me-
diante a garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria”.

É de fundamental importância para a sociedade, e, sobretudo, 
para os jovens que estão cursando o ensino fundamental e médio, o 
conhecimento sobre informática, de modo especifico sobre a área de 
programador.

A ideia principal desta propositura é fazer com que o aluno da 
rede estadual de ensino, adquira conhecimentos sobre a área de pro-
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gramador.

Aprender a programar permitirá que as crianças e jovens desen-
volvam suas habilidades, sejam criativas e consigam um emprego em 
uma área onde haverá uma enorme escassez.

Entendemos que, quando da implantação deste lei, certamente 
o alunado jovem desenvolverá suas habilidades com a área de infor-
mática, trazendo perspectivas de geração de emprego e renda para a 
juventude.

Diante do exposto, apresento este Projeto de Lei, que seguramen-
te contaremos com o apoio de todos os Ilustres Pares desta Casa Legis-
lativa, para que a matéria seja aprovada e, consequentemente, nossos 
jovens alunos possam aprender algo tão importante para a vida de todos 
nós, como a informática.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 451 /2021

Dispõe sobre a prioridade de imu-
nização de profissionais de saúde do siste-
ma público e privado no âmbito do Estado 
do Maranhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º – A Secretaria Estadual de Saúde Estadual (SES/MA) fica 
obrigada a aplicar a 3ª dose da vacina da COVID_19 nos profissionais 
da saúde que atuam nos hospitais públicos e privados do Maranhão.

Art. 2º – A autorização dos profissionais de saúde para a dose 
de reforço deverá ser imediata e amplamente divulgada nos pontos de 
vacinação e informada às autoridades competentes.

Art. 3º - Essa medida não dispensa as unidades de atendimento 
de fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para uso 
dos profissionais como forma de barreira física.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo assegurar aos pro-
fissionais da saúde que atuam nos hospitais públicos e privados do Ma-
ranhão, prioridade na imunização de reforço, a chamada terceira dose 
contra a COVID-19.  

Os profissionais de saúde foram os primeiros a receber a imuni-
zação contra a COVID-19 no Brasil, em janeiro deste ano, passando 
assim, 7 meses da vacinação. Como estudos mostram que há uma que-
da da imunidade gerada pelas vacinas após 6 meses, a necessidade da 
aplicação de uma dose complementar em pessoas que estão na linha de 
frente passa a ser uma preocupação aqui e no mundo.

Promover a aplicação da terceira dose da vacina da COVID 19 
nos profissionais de saúde, é uma medida urgente e permitirá aos pro-
fissionais realizarem uma assistência mais segura, visto que esses pro-
fissionais ficam em contato com o paciente em maior tempo e ficarão 
mais protegidos de possíveis (re)infecções do vírus da Sars-CoV-2, da 
manifestação da forma grave da doença e de novas variantes e suas 
sequelas. A variante delta tem avançado no Brasil e essa cepa é consi-
derada mais transmissível que as anteriores, proporcionando ao estado 
entrar na bandeira laranja devido ao aumento do número de casos.

Diante do exposto e da relevância da matéria, convoco os nobres 
pares para aprovação do presente projeto.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 452 /2021.

 Institui o “Dia do Cliente” no ca-
lendário oficial do Estado do Maranhão. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Dia do Cliente no calendário oficial do 
Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no dia 15 de se-
tembro. 

Art. 2º No Dia do Cliente, as empresas, entidades civis, e entes 
públicos realizarão atividades com a finalidade de qualificar as relações 
de consumo, proporcionando eventos e promoção. 

Parágrafo Único. Os eventos de que trata o caput abrangerão to-
das as modalidades de interação entre fornecedor e cliente, enfatizando 
e valorizando a fidelidade comercial e divulgando os preceitos da Lei 
Federal 8.078, de 1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumi-
dor. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber. 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo instituir do Dia 
do Cliente constitui iniciativa de caráter cultural, pois o comércio e a 
indústria que o viabiliza passam a contar com uma data oficial reser-
vada ao esclarecimento da sociedade. Isso contribui, inclusive, para o 
cumprimento do Código de Proteção de Defesa do Consumidor, pois as 
promoções planejadas para a data enfatizam os benefícios da economia 
formal.

Todos esses eventos sugerem confraternização e provocam ini-
ciativas comerciais que acabam por afetar positivamente a economia, 
girando as finanças e gerando empregos.

O Dia do Cliente é comemorado anualmente em 15 de setembro 
no Brasil. A data foi criada para homenagear os clientes e estreitar as 
relações entre o comércio e os consumidores. Por isso, como forma de 
agradecimento pela sua fidelidade, são promovidas promoções e des-
contos especiais.

Deve-se lembrar que diversas datas comemorativas proporcio-
nam grande volume de negócios, movimentam a economia e geram mi-
lhares de postos de trabalho. 

Assim, o dia 15 de setembro foi escolhido exatamente para que o 
evento seja um mecanismo de aquecimento da economia, em um perío-
do com poucos atrativos para o consumo.

O Dia do Cliente será aquela data em que as empresas, o comér-
cio, a indústria, as entidades prestadoras de serviços, o meio publicitá-
rio, a mídia e até mesmo os profissionais liberais poderão homenagear 
seus clientes.

Não havia no calendário de efemérides uma data especial para se 
homenagear o cliente. Ora, o cliente é a única razão de ser da existência 
de todos os produtos e serviços, de todas as empresas, de todas as pro-
fissões e de todos os postos de trabalho do mundo. É justo, portanto, que 
esta figura seja homenageada em uma data especial, e com uma grande 
diferença, qual seja, a de que em outras datas são homenageados públi-
cos específicos, O Dia do Cliente, porém, atingirá a todos os “clientes”, 
sem exceção, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, pois todos somos 
clientes de alguém e dependemos de clientes para sobreviver.

O Dia do Cliente está concebido para ser um dia de homenagens 
e de agradecimentos. Um dia para mostrarmos aos nossos clientes o 
quanto eles são importantes para nós. Um dia para brindes, promoções, 
campanhas publicitárias, campanhas de vendas, decorações especiais, 
anúncios e eventos e tudo mais que puder ser feito para reverenciar a 
figura do cliente.

O escopo do presente projeto é o de transformar o Dia do Cliente 
em uma data forte e expressiva no calendário oficial de nosso Estado, 
como já ocorre em outros, ensejando novas oportunidades de negócios.
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Por essas razões, conto com o apoio dos meus nobres pares na 

aprovação desta propositura, que reputo de grande relevância social, já 
que o cliente é o povo, de onde emana todo o poder.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 453 /2021.

 lnstitui o Dia Estadual do Musico-
terapeuta no calendário oficial do Estado 
do Maranhão. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do Musicoterapeuta, no âm-
bito do Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no dia 15 
de setembro. 

Art. 2º O Dia Estadual do Musicoterapeuta fará parte do Calendá-
rio Oficial de Eventos do Estado, cabendo ao Poder Executivo, por seus 
órgãos competentes, definir a programação dos eventos comemorativos 
da data. 

Art. 3º Para a consecução dos objetivos desta Lei, o Poder Exe-
cutivo poderá buscar a colaboração de entidades que congreguem, a 
qualquer título, os profissionais de musicoterapia.

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo visa instituir o Dia 
Estadual do Musicoterapeuta, no âmbito do Estado do Maranhão, a ser 
comemorado anualmente no dia 15 de setembro.

Por oportuno, transcrevo a definição oficial de Musicoterapia, 
adotada pela Federação Mundial de Musicoterapia:

“Musicoterapia é a utilização da música e/ou seus elementos 
(som, ritmo, melodia e harmonia), por um musicoterapeuta qualifica-
do, com um cliente ou grupo, em um processo destinado a facilitar e 
promover comunicação, relacionamento, aprendizado, mobilização, ex-
pressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de 
atender às necessidades físicas, mentais, sociais e cognitivas.

A Musicoterapia busca desenvolver potenciais e/ou restaurar fun-
ções do indivíduo para que ele ou ela alcance uma melhor organização 
intra e/ou interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de 
vida, através da prevenção, reabilitação ou tratamento.

Desse modo, a musicoterapia é uma ciência que tem como obje-
tivo melhorar a qualidade de vida das pessoas, desenvolver potenciais 
ou restabelecer funções físicas, cerebrais ou sociais. O trabalho pode 
ser desenvolvido de forma multidisciplinar e em conjunto com outras 
ciências, como a fonoaudiologia, terapia ocupacional ou fisioterapia.

Assim, ao criarmos o Dia Estadual do Musicoterapeuta, nossa 
intenção, além de homenagear esta importante categoria profissional, 
destacar a possibilidade de utilização da música para a reorganização 
interior e o equilíbrio do indivíduo, especialmente das pessoas com de-
ficiência.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de setembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 454 /2021

Declara de utilidade pública a 
União dos Moradores da Coheb Sacavém, 
com sede no município de São Luís/MA.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública União dos Moradores da 
Coheb Sacavém, com sede no município de São Luís, no Estado do 

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 31 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A União dos Moradores da Coheb Sacavém, constituída em 22 

de novembro de 1985, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lu-
crativos e tempo indeterminado de duração, está devidamente inscrita 
no CNPJ nº 11.252.905/0001-75, sediada na Avenida dos Africanos, nº 
20 – Sacavém, com foro no Município de São Luís/MA, podendo de-
senvolver os seus objetivos em todo território nacional.

A Instituição tem por finalidade: amparar as crianças e adolescen-
tes carentes da comunidade e de suas adjacências; ações de preservação, 
habitação, reabilitação e integração à vida comunitária de pessoas com 
deficiência integrantes da comunidade e de suas adjacências; promover 
a integração ao mercado de trabalho de jovens e adultos da comunida-
de e de suas adjacências; promover a assistência social, educação e de 
saúde, dentre outros.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 31 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 455 /2021

Declara de utilidade pública a As-
sociação de Mães e Filhos Especiais com 
Deficiência - AME.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação de Mães e 
Filhos Especiais com Deficiência - AME, com sede no Município de 
São Luís, no Estado do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 30 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Associação de Mães e Filhos Especiais com Deficiência – 
AME, fundada em 13 de novembro de 2017, com sede e foro em São 
Luís, Estado do Maranhão, sem limite de duração, com personalidade 
jurídica distinta da de seus associados, tem por finalidade a atenção e 
defesa dos direitos à criança, adolescente, jovem e adulto, em toda as 
políticas públicas.

A Associação tem por objetivos despertar o público em geral no 
sentido de conscientizá-lo da dificuldade e dos recursos para as pes-
soas com deficiência; divulgar os seus trabalhos por meio de boletins 
técnicos ou informativos; manter amplo intercâmbio com associações 
similares, nacionais e internacionais; construir, organizar e aparelhar 
as unidades destinadas às atividades relacionadas com a sua finalidade 
na sua atual sede; organizar reuniões, cursos, congressos, concursos, 
estágios, instituir prêmios e manter centro de estudo, bibliotecas, editar 
revistas, boletins, livros, em havendo disponibilidade financeira; e des-
pertar o público em geral, no sentido de mobilizar recursos humanos, 
materiais e financeiros, com vistas à manutenção e ampliação dos servi-
ços assistenciais prestados às pessoas com deficiência.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 30 de agosto de 2021. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 456 /2021

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação Beneficente Nova Vida.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação Beneficente 
Nova Vida, com sede no Município de Lago da Pedra, no Estado do 
Maranhão.

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

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

JUSTIFICATIVA

A Associação Beneficente Nova Vida é uma entidade civil, sem 
fins lucrativos, de caráter privado, e natureza filantrópica, beneficente e 
educacional, fundada em 07 de março de 1998, com sede no Município 
de Lago da Pedra. Está inscrita sob o CNPJ nº 02.419.609/0001-25. 

A Instituição tem por finalidade: promover o desenvolvimento da 
comunidade no sentido de melhorar a qualidade de seus associados e 
seus familiares; proporcionar a melhoria do convívio entre os habitantes 
no município; promover a defesa da saúde e assistência médico-social 
dos associados; apoiar os movimentos sociais, beneficentes, educacio-
nais e filantrópicos da comunidade.

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

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

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 16.09.2021
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MOÇÃO Nº 065 /2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração ao Dia do Agrônomo, que é comemorado no dia 13 de 
setembro, aos profissionais de agronomia estudantes, e em especial a 
Diretora Profa. Dra. Maria Cristina da Silva Mendonça, do Curso 
de Ciências Agrárias na Universidade Estadual do Maranhão. 

Vale destacar o trabalho dos profissionais de agronomia, tem 
como comemoração no dia 13 de setembro. 

Com todo respeito minha intenção homenagear todos os profis-
sionais que atuam direta ou indiretamente no setor agropecuário, da 
agricultura ou da agronomia do nosso Estado. A garantia da saúde dos 
humanos e dos animais é uma das consequências do trabalho dos agrô-
nomos, assim como o desenvolvimento econômico do país já que o 
Brasil é um dos maiores fornecedores de produtos agrícolas e pecua-
ristas do mundo.

Muito importante também destacar que a sua dedicação desde a 
idealização de uma plantação até as estratégias para colheita e comer-
cialização dos produtos é que garante o desenvolvimento e o melhor 
aproveitamento da terra. Feliz dia do agrônomo! 

Diante o exposto, com o objetivo de homenagear todos os bra-
vos profissionais do Estado do Maranhão, que merecem todo o nosso 
respeito e admiração, não poderíamos deixar de externar nossos agra-
decimentos, razão pela qual registramos essa singela homenagem com 
o encaminhamento desta presente Moção de Aplauso.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 

MOÇÃO Nº 066 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno, soli-
citamos o envio de Moção de Pesar a família do Sr. Raimundo Farias de 
Albuquerque, falecido em 11/09/2021. 

Homem de conduta ilibada e admirado por todos, evangélico, 
trabalhador, um exemplo a ser seguido, contribuiu para o crescimento 
da cidade de Bacabal, na qual construiu sua família e muitas amizades.

Endereço Povoado Bela Vista, s/n, Bacabal-MA.
Nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado 

do Maranhão externa o seu mais profundo pesar pela perda irre-
parável do Senhor, RAIMUNDO FARIAS DE ALBUQUERQUE, 
falecido em 11/09, na cidade de Bacabal – MA, deixando eternas 
saudades a essa ilustre família e amigos. Nesse momento de dor, 
rogamos a Deus o conforto necessário em seus corações”. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de Se-

tembro de 2021. - CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 067/2021

Senhor Presidente,
 
Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno, so-

licitamos o envio de Moção de Pesar, pelo falecimento no dia 14 de 
setembro, do advogado, radialista, jornalista e político maranhense Dr. 
Carlos Magno Duque Bacelar, ou simplesmente Magno Bacelar. Im-
portante político maranhense tendo exercido em vida quase todos os 
cargos públicos possíveis. Foi ex-deputado estadual, ex-deputado fe-
deral, vice-prefeito de São Luís, prefeito de Coelho Neto e Senador da 
República.

Magno Bacelar nos deixa um legado e uma história baseada na 
integridade e na correção no trato com a coisa pública e pelo amor ao 
Maranhão e em especial a São Luís e Coelho Neto no Maranhão.

Neste momento de dor, este poder legislativo reconhece a impor-
tância dos serviços prestados pelo Dr. Magno Bacelar, inclusive como 
parlamentar desta casa, sempre escrevendo belos capítulos na luta em 
prol de um Maranhão mais justo e solidário.

Transmita-se o teor desta à família enlutada, em especial à viúva 
Sra. Cristiane Bacelar, aos amigos e à sociedade em geral pela grande 
perda.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 14 de setembro de 2021. - “Mandato Popular!” - Deputado Luiz 
Henrique Lula da Silva - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO N° 338/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa 
Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão 
Solene para entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Sr. Jailson 
Fausto, em data a ser agendada entre o homenageado, a Mesa Diretora 
e o Gabinete Parlamentar do Deputado Vinicius Louro.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckham, 
em São Luís 14 de setembro de 2021. - VINICIUS LOURO - Depu-
tado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5414 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de drenagem e constru-
ção de galeria para escoamento, assim como pavimentação asfáltica no 
Residencial Cordeiro, Paço do Lumiar, CEP 65130-000. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 14 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5415 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando análise da viabilidade de recapeamento asfáltico no 
Residencial Morada do Sol, Maracanã, São Luís/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
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ckman” em São Luís, 14 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5416 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando análise da viabilidade de obras de infraestrutura na 
Travessa do Amor, Bacanga, CEP: 65.080-845, São Luís/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 14 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5417 / 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 Humberto de Campos, o Sr. Luís Fernando 
Silva dos Santos, à Secretária Municipal de Infraestrutura, Trans-
porte e Serviços Públicos, a Sra. Nayara Racquel Silva Monteiro, 
ao Secretário Municipal de Esporte e Lazer, o Sr. Daniel Coutinho 
Alves, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton No-
leto Silva e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando 
serviços de infraestrutura e reforma na Praça de São Raimundo No-
nato, Reforma do Cais e Reforma da Quadra Poliesportiva na Rua da 
Conceição, todos no Povoado Cedro em Humberto de Campos, CEP 
65.180-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 14 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5418 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Secretário de Estado de Educação, o Sr. Felipe Costa 
Camarão e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitan-
do serviços de reforma do Centro de Ensino Leocádia Alves Lima dos 
Santos, cadastrada no INEP com o código nº 21027200, localizada no 
Povoado São João do Rosário, Rosário-MA, CEP: 65.150-000.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 14 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR 

- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5419 / 2021

Senhor Presidente,

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 14 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5420 / 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. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de infraestrutura na Rua Henrique de La 
Roque, Bairro de Fátima, São Luís/MA, de modo a corrigir as falhas 
estruturais da via.

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

ckman” em São Luís, 14 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5421 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando serviços de ma-
nutenção da rede de iluminação pública das Avenidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 e 13, do bairro Novo Paço, Paço do Lumiar/MA, por 
meio da instalação e substituição de lâmpadas com melhor eficiência 
energética.

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

ckman” em São Luís, 14 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5422 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, 
seja encaminhado expediente aos membros da Bancada Maranhense na 
Câmara dos Deputados Federal, com a devida indexação do anteprojeto 
que versa sobre o Piso Salarial dos Farmacêuticos  no Estado do 
Maranhão, na forma que dispõe o anteprojeto em anexo. 

Na qualidade de representante da classe dos profissionais de far-
mácia no Parlamento Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção 
especial à demanda da classe farmacêutica que a muito tempo anseia 
por um piso salarial adequado que valorize o profissional. 

JUSTIFICATIVA

A legislação trabalhista brasileira determina uma série de ga-
rantias da remuneração devida aos trabalhadores. Maurício Gondinho 
Delgado (2019) em “Curso de Direito do Trabalho”, relaciona entre 
as garantias, o salário profissional, que está inserido nas proteções ju-
rídicas do valor do salário, denominado de “patamar salarial mínimo 
imperativo”, podendo ser universal, para todo o mercado, ou especial, 
relativo a determinadas profissões ou categorias profissionais especiais. 
Essa proteção, na Constituição Federal (1988), está prevista nos seguin-
tes termos:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social:

V – Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 
trabalho;

O piso salarial é conhecido em nossa legislação ordinária como 
salário mínimo profissional, que, ainda segundo Delgado (2019) é fixa-
do por lei, sendo deferido ao profissional cujo ofício seja regulamenta-
do também por diploma legal. São exemplos expressivos de salário mí-
nimo profissional os estipulados para médicos (Lei nº 3.999, de 1961; 
OJ53, SDI/TST) e para engenheiros (Lei nº 4.950-A, de 1966; OJ 30, 
SDI/TST), além de outros profissionais que tenham diploma legal regu-
lamentador específico.

Hoje, profissionais de várias atividades, especialmente as relacio-
nadas a saúde, além de uma carga horária elevada, acumulam mais de 
um emprego com o intuito de conseguir uma remuneração digna. Mes-
mo assim, em muitos casos esse objetivo não é alcançado. A jornada de 
trabalho desgastante, associada ao estresse pelos deslocamentos entre 
os diversos locais de prestação dos serviços, compromete irremediavel-
mente tanto a saúde do profissional quanto a qualidade do atendimento 
ao paciente. Isso acaba prejudicando a totalidade da população que, a 
cada dia, tem seu sofrimento aumentado com a deterioração do sistema 
de saúde do país.

Portanto, entendemos que a fixação do piso salarial por lei torna-
-se crucial para o bom desempenho de determinadas atividades, na me-
dida em que dará melhores condições de trabalho aos profissionais que, 
percebendo uma remuneração condizente com suas responsabilidades, 
poderão exercer o ofício em apenas um estabelecimento.

A presente medida se justifica também como fator, de valorização 
do profissional que, após anos e anos de estudo, de graduação, especia-
lização, e que constantemente ainda precisa atualizar-se para atender 
bem os pacientes.

Estudos e informações coletadas, através dos profissionais de far-
mácia e do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão, nos levam à 
conclusão de que, o mais próximo do ideal de remuneração desses tra-
balhadores, seria um piso salarial correspondente a carga horária diária/
semanal de 4 (quatro) horas diárias = 20 (vinte) horas semanais no valor 

de R$ 1.60000,00 (mil e seiscentos reais); 6 (seis) horas diárias = 30 
(trinta) horas semanais no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 
reais) e 8 (oito) horas diárias = 40 (quarenta) horas semanais no valor 
de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Ansiamos com essa iniciativa, como já referido anteriormente, 
além de valorizar os profissionais, como também contribuir para a me-
lhoria de seu desempenho, principalmente no que se relaciona com o 
atendimento à população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 14 DE SETEMBRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

Anteprojeto de Lei _____/2020

Dispõe sobre o piso salarial do 
Farmacêutico no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras Providências.

Art.1º – O piso salarial do Farmacêutico no âmbito do Estado do 
Maranhão é de:

I – R$ 1.600,00 (Mil e Seiscentos Reais) mensais, para jornada de 
até quatro horas diárias ou vinte horas semanais;

II – R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais) mensais, para 
jornada de até seis horas diárias ou trinta horas semanais;

III – R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais) mensais, para jor-
nada de até oito horas diárias ou quarenta horas semanais.

Parágrafo primeiro: Para o Farmacêutico Responsável Técnico 
o salário-base será acrescido do adicional de Responsabilidade Técnica 
(RT) no valor correspondente a 20% do piso.

Parágrafo segundo: O Farmacêutico Substituto e o Farmacêu-
tico Ferista receberão o mesmo salário-base do Farmacêutico Respon-
sável Técnico.

Art.2º – O reajusto do piso salarial de que trata esta lei é anual, 
sempre no dia primeiro de janeiro do ano subsequente, pela variação 
acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 14 DE SETEMBRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5423 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja enca-
minhado expediente aos membros da Bancada Maranhense na Câmara 
dos Deputados Federal, com a proposta de projeto de Lei em anexo, al-
terando a LEI Nº 13.021, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 para instituir 
o piso salarial do profissional farmacêutico, do técnico em farmácia 
e auxiliar em farmácia. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 14 DE SETEMBRO DE 2021. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº  , DE 2021

Altera a Lei nº 13.021, de 8 de agosto 
de 2014, para instituir o piso salarial nacio-
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nal do profissional farmacêutico, do técnico 
em farmácia e auxiliar em farmácia.

Art. 1º A Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014,, passa a vigorar  
acrescida do seguinte art. 5-A:

“Art. 5-A. O piso salarial nacional para os Farmacêuticos será de 
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensais.

§1º O piso salarial nacional é o valor abaixo do qual a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como as instituições 
de saúde privadas, não poderão fixar o vencimento ou salário inicial dos 
Farmacêuticos, com base em jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 
semanais.

§2º Para jornadas de trabalho superiores a 40 (quarenta) horas 
semanais, o piso salarial nacional terá a correspondência proporcional. 
Também poderá ser admitidas jornadas de trabalho de 20 (vinte) e 30 
(trinta) horas semanal com remuneração correspondência proporcional. 

§3º O piso salarial dos profissionais do técnicos em farmácia, esta 
Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo para o 
Farmacêutico, na razão de:

I– cinquenta por cento para o Técnico e m  F a r m a c i a ;
§4º Para o Farmaceutico Responsavel Tecnico o salario-base será 

acrescido do adicional de Responsabilidade Tecnica (RT) no valor de 
10% do piso.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de 
sua publicação.

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

INDICAÇÃO Nº 5424 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
à V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Miler Portela 
e Silva, solicitando a implantação da Patrulha Rural no município 
de Buriticupu. 

O município de Buriticupu possui extensa zona rural, são aproxi-
madamente 650 km de estradas vicinais, 70 (setenta) localidades entre 
povoados e lugarejos habitados estimados em 30.000 (trinta) mil muní-
cipes. 

Dessa forma, a efetivação de um policiamento ostensivo especí-
fico para a zona rural garantirá à população residente no campo maior 
segurança com repressão imediata à criminalidade.

Ademais, também serão beneficiadas comunidades dos municí-
pios circunvizinhos de Bom Jesus das Selvas, Arame, Bom Jardim e 
Santa Luzia, que margeiam limites com Buriticupu.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 03 de setembro de 2021. - Betel Gomes - Deputada Es-
tadual

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

INDICAÇÃO Nº 5425 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Presidente da 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, ao 

Sr. André dos Santos Paula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando a regularização do abastecimento de água potável no 
Residencial São Jerônimo, CEP: 65059-820, São Luís/MA.

A presente proposição é oriunda de solicitações dos moradores 
do Residencial São Jerônimo que afirmam estar sem acesso à água des-
de o dia 08 de setembro de 2021.

Plenário Nagib Haickel, 14 de setembro de 2021. - Wellington 
do Curso - Deputado Estadual

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

- Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem) 

– O Superintendente do IBGE, Dr. Marcelo, está conosco aqui, agora, 
na nossa Sala de Reunião da Assembleia, para tratar sobre os dados 
da apuração do IBGE das últimas pesquisas em relação ao exercício 
de 2015 a 2021. Os colegas interessados ou que queiram mandar os 
seus assessores para assistirem à palestra lá conosco, essa exposição de 
dados, fiquem à vontade, vou inclusive pedir ao Presidente permissão 
para que eu possa me retirar, para que eu possa também aprender um 
pouco mais sobre esses dados. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Tudo bem, Deputado César. Deputado Carlinhos, V.Ex.ª tem cinco 
minutos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (sem 
revisão do orador) – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 
Presidente Othelino, ontem, em Bacabal, nosso Governador Flávio 
Dino e o Vice-Governador estiveram anunciando as obras que irão 
ser executadas pelo Governo do Estado, nos próximos dias, obras na 
área de infraestrutura, na área de educação, na área da saúde e na área 
ambiental, com anúncio do Parque Ambiental de Bacabal. Na área 
da infraestrutura, o anúncio é de asfalto para nossa cidade, verbas 
destinadas que vão ser para asfaltar os bairros Graciete Lisboa e Vila 
da Paz, dois bairros que estão, há muito tempo, em uma situação muito 
difícil. Esses bairros vão ser agraciados com essa obra lá. Então, é 
uma obra extremamente importante para os amigos que moram nesses 
dois bairros e que vão ser agraciados com essas obras. Parabenizo 
todos eles por essa situação, mas, principalmente, Senhor Presidente, 
foi anunciado, pelo Governador Flávio Dino, uma obra de extrema 
relevância para a nossa cidade. Bacabal é uma cidade polo que, além 
de ter mais de 100 mil habitantes, também congrega municípios que 
somam na ordem de 400 mil habitantes em torno de Bacabal. É uma 
cidade importante para toda essa região, tem lá o Hospital Laura 
Vasconcelos, que foi, na minha opinião, a principal obra do governo 
Flávio Dino, a abertura daquele hospital na nossa cidade. Esse hospital 
está de porta aberta nas áreas de traumatologia, de cirurgia geral e de 
neurocirurgia, uma conquista já feita depois que o governador esteve 
em Bacabal e que a gente pediu para ele que a neurocirurgia também 
fosse implantada, daí a importância. Em Bacabal, Senhores Deputados, 
faltava algo de extrema importância para esse conjunto de hospitais 
da nossa região, que é um Hemonúcleo. Os doadores de sangue da 
nossa cidade precisavam se deslocar até Santa Inês para fazer doação 
de sangue. Ora, nós temos um hospital de porta aberta que faz muitas 
cirurgias grandes e de traumas e que precisa de muito sangue. Era muito 
importuno para a população de Bacabal que Bacabal não tivesse esse 
hemonúcleo. E isso já é uma reivindicação minha desde o começo da 
minha carreira política. Ainda no governo Roseana destinei emendas 
para isso. Não conseguimos a execução. No governo Flávio Dino, no 
início, quando Lula assumiu, ele esteve em Bacabal onde tinha uma 
emenda do Deputado Carlinhos Florêncio no sentido de viabilizar 
a construção daquele hemonúcleo. Também não deu certo. Mas, na 
última a vez em que eu estive com o Governador e também o prefeito 
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de Bacabal mostrando a importância que era o hemonúcleo de Bacabal, 
finalmente foi anunciada essa obra. Deputado Arnaldo Melo, V. Exa. 
sabe da importância. Na verdade, Bacabal é a Teresina do Maranhão, 
a Teresina da nossa região na área da saúde, onde estão implantadas 
inúmeras clínicas particulares, o hospital público municipal, que 
também faz cirurgias, e o Hospital Laura Vasconcelos, que é um porta 
aberta para as grandes cirurgias de trauma da nossa região. Então é de 
fundamental importância. E, assim, com essa decisão do Governador 
fazer e implantar o hemonúcleo de Bacabal, você pode ter certeza que 
ele fecha um elo importante da cadeia da saúde da nossa cidade. Então, 
eu fiquei muito honrado e fiquei muito alegre. Todas as obras que ele 
anunciou em Bacabal, como poços artesianos para as comunidades 
quilombolas, todas as obras de infraestrutura, como o asfaltamento 
de nossa cidade, todas elas são muito importantes, mas acredito que 
nenhuma foi mais importante do que o começo do hemonúcleo de 
Bacabal. Desde a concepção do Laura Vasconcelos, que eu alertei o 
Ricardo Murad, que era o então gestor da saúde do estado, eu alerte: 
Bacabal é uma cidade importante e grande para se ter um hospital 
regional de somente de 50 leitos. Já na concepção, eu alertei o Ricardo 
Murad dessa situação, mas, infelizmente, ele concluiu o hospital de 
Bacabal de 50 leitos. E, ontem, na oportunidade que nós estivemos junto 
com o Governador e sabendo da sensibilidade que ele tem com aquela 
região, a gente tem certeza do meu pedido de ontem de que ele pudesse 
expandir o hospital regional de Bacabal de 50 leitos para 100 leitos. 
E, aí, sim, Deputado Marco Aurélio, contemplaria muito bem aquela 
região aumentando a capacidade daquele hospital. É um hospital que, se 
V. Ex.ª chegar na Secretaria Estadual de Saúde vai ver que é um hospital 
de referência dos hospitais portas abertas do Estado, com um número de 
cirurgias muito grande, tanto na área de ortopedia e traumatologia como 
também na área das cirurgias gerais. Então, assim, eu fico muito grato 
por todas essas circunstâncias que aconteceram ontem ali em Bacabal. 
E, mais uma vez, dizer que, se o Governador se de compatibilizar para 
disputar uma eleição de senador, ele pode contar conosco ali naquela 
região. No mais, continuar dizendo para o Governador a importância 
que é o Lauro Vasconcelos para aquela região, que eu acho que é de 
extrema relevância para o atendimento daquela população. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

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 todas! Eu subo a essa tribuna para 
falar um pouco sobre o atendimento em pediatria, aqui na Ilha de São 
Luís. Hoje, o que é que nós temos? Nós temos uma situação onde a porta 
de entrada, hospital de urgência, o hospital principal de atendimento 
para essas crianças é o Hospital da Criança na Alemanha. Uma obra 
que ela já está muito além do que deveria em termos de entrega. A obra 
começou com a Prefeitura de São Luís, na época do Edivaldo Júnior, 
teve um atraso, teve uma grande confusão naquela obra por conta da 
empresa ter abandonado o contrato, no meio do contrato, recebeu o 
recurso antes de fazer a obra e na hora de fazer a obra, não fez a obra. O 
Estado chegou, assumiu a obra e a gente espera que seja entregue pelo 
menos até dezembro. A gente conta com isso, mas hoje nós temos um 
problema grande, que é em relação a cirurgias, dentro do Hospital da 
Criança, que elas são impossíveis de serem realizadas. Porém, o Hospital 
da Criança, que não tem uma UTI, até hoje, diga-se de passagem, 
porque tem no projeto da expansão que já está bastante atrasada, tem 
uma ala vermelha, que é onde as crianças elas ficam entubadas. Essas 
crianças têm uma permanência hospitalar muitas vezes excessiva, a 
gente tem a questão das crianças com neuropatias, principalmente 
neuropatias graves, às vezes, elas precisam fazer procedimentos como 
traqueostomia, gastrostomia e, a partir daí, elas têm uma dificuldade 
intensa para fazer esse fluxo do Hospital da Criança, por exemplo, 
do Juvêncio Matos ou para o Hospital Materno Infantil. Fato é que 
as pessoas, profissionais de Pediatria, dentro do Hospital da Criança, 
encontram-se sobrecarregados, claro, por conta da pressão do sistema. 
Quanto mais tempo demora para realizar um procedimento, pior é a 
evolução da criança. Piorando a evolução, aumentam as chances de 

óbito. E isso nós já vemos a experiência, há muito tempo, aqui na 
cidade de São Luís. Então, nós precisamos regular esse fluxo: Marly 
Sarney, Materno Infantil, Hospital Juvêncio Matos. Esses que entram 
no Hospital da Criança com insuficiência respiratória e depois não saem 
da ventilação mecânica. Muitas vezes as UPAs, Vila Luizão, Araçagi, os 
próprios hospitais particulares, não houve poucos casos não, já tivemos 
vários casos de hospitais particulares que precisam encaminhar, 
Deputado Arnaldo, para o Hospital da Criança, esses pequenos. Por 
quê? Porque não tem profissional especialista dentro da unidade, eles 
enviam as crianças para o Hospital da Criança, depois que complicam. E 
aí uma superlotação clara. Essa semana teve uma denúncia de uma mãe, 
inclusive que colocou na rede social nos mostrou uma condição muito 
ruim dos banheiros do Hospital da Criança. Então, a prefeitura já colocou 
uma equipe da Semosp, para fazer reparos naquele pedaço de hospital, 
naquela parte que tem todo esse sucateamento. A resolução do problema 
vai vir, claro, com a inauguração do hospital, a responsabilidade hoje é 
do Estado que assumiu, na administração passada, quando Edvaldo era 
prefeito, e ficou de concluir, e a Prefeitura de São Luís deve equipar. 
Nós precisamos da entrega deste equipamento para garantir um melhor 
atendimento para essas crianças. Da maneira que está, a gente tem uma 
assistência em pediatria ainda muito ruim aqui na ilha de São Luís, 
tendo em vista que, se a gente for pensar em pediatria em Paço do 
Lumiar, em Ribamar, na Raposa, a gente praticamente não tem nem o 
que falar disso. Então, fica o nosso alerta para isso. O segundo ponto 
que a gente não pode deixar de chamar atenção é para a questão do 
trânsito em São Luís. Eu trouxe ontem a questão da MA-203, inclusive, 
na segunda-feira, vai ter uma manifestação dos moradores da região 
em relação à questão da necessidade urgente de promover redesenho 
e reparos, naquele trecho, por conta do elevado índices de acidentes. 
Nós fizemos uma indicação, porém, nós temos também, hoje, se a 
gente observar, uma piora progressiva no trânsito de São Luís, e aí 
muitas pessoas podem chegar e dizer que isso se deve ao fato de que 
normalizaram aulas, houve uma retomada pós-pandemia, mas hoje o 
trânsito nesse horário de pico está pior do que era antes da pandemia. 
E isso está sob a responsabilidade que se chama Cláudio Ribeiro, um 
Secretário Municipal de Trânsito e Transporte que não sai de dentro da 
secretaria, que volta para casa, às 21h, quando não tem mais trânsito. 
Um secretário que não tem a mínima noção de dinâmica de trânsito que 
claramente piorou as condições. Basta comparar o que essa Jerônimo de 
Albuquerque, hoje, a partir das seis horas, o que é o trânsito ali por volta 
do horário do almoço piorou muito em torno dessa região. Os relatos 
são em São Luís são de muita piora dentro do cenário da fluidez do 
tráfego aqui na nossa cidade. Então, o secretário que hoje se comporta 
como um verdadeiro cuidador das empresas de transporte, não basta 
dizer: olha, a gente tinha uma frota, em 2020, de 835 ônibus, hoje nós 
só temos 702, a frota reduziu, mas eles tentam vender a ideia de que 
nós temos mais ônibus, ao contrário, tem denúncia de que até ônibus 
antigo está sendo apresentado novamente como ônibus novo. Então, o 
secretário tem que começar a trabalhar, porque ele ainda não trabalhou 
pelo trânsito em São Luís. Fica aqui o nosso apelo ao Prefeito Eduardo 
Braide para exonerar esse secretário que já, há nove meses, não fez 
absolutamente nada para tentar colocar alguém que vai dar fluidez ao 
trânsito, porque esse secretário não atende nem ligação quando a gente 
tem que resolver algum problema grave em São Luís. É irresponsável, 
é incompetente e é responsável por essa piora no trânsito, vista a olhos 
de todos aqui. Muito obrigado.

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, 
Senhoras Deputadas, todo o povo que acompanha esta sessão. Eu faço 
questão de vir a esta tribuna, hoje, para parabenizar um grande evento 
religioso que finalizou, no último domingo, dia 12, no município de 
Montes Altos, ali pertinho de Imperatriz, pertinho de Sítio Novo, uma 
cidade histórica com toda a sua tradição que, dessa vez, marcou um 
espaço muito importante no calendário religioso de todo o Maranhão. 
O padre Luzimar Moura, que era o pároco de Estreito e foi designado 
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pelo bispo para estar em Montes Altos, desde que chegou, começou a 
trabalhar essa concepção desse grande evento, o Sírio de Nazaré no 
município de Montes Altos. Todos nós já sabemos da referência desse 
grande evento religioso em Belém, na Basílica de Nazaré, um evento 
que reúne de milhares e milhares de pessoas todos os anos. E, dessa 
vez a paróquia de Montes Altos ousou e, por meio de tantas parcerias 
que foram construídas, conseguiu realizar esse grande evento em vários 
dias. Cominou esse evento, no último dia, com a grande procissão, com 
a missa realizada com a presença de milhares de fiéis, com a presença 
do bispo de Carolina - ela faz parte da Diocese de Carolina - Dom 
Francisco. Participei. O Deputado Rildo Amaral também participou. 
Uma linda festa que reforça a fé do povo católico, que coloca Montes 
Altos no calendário religioso de todo o Estado do Maranhão. E o 
desafio de realizar o primeiro evento dá a segurança de que, no próximo 
ano, será ainda mais forte, terá um alcance ainda maior. E me admirei 
bastante que nesses dias, Deputado Arnaldo, a cidade de Montes Altos, 
que é uma pequena e acolhedora cidade, de repente, não tendo uma 
rede hoteleira grande, mas os próprios fieis, as famílias alojaram as 
pessoas, os romeiros que estavam vindo de tantos lugares alojaram em 
suas casas. Algo familiar, algo que marca, que deixa a marca do povo de 
Montes Altos, que é um povo acolhedor, um povo respeitador que ama 
fazer o bem. E eu fiquei muito feliz com esse grande evento que inicia 
uma grande tradição no município de Montes Altos. Eu faço questão de 
parabenizar o padre Luzimar com toda a paróquia de Santa Ana. Faço 
questão de parabenizar o querido amigo bispo Dom Francisco, que 
está apouco tempo no município de Carolina tomando conta de toda a 
Diocese que inclui também Montes Altos, por esse evento que reforça a 
fé do povo católico e que abre uma tradição muito importante, haja vista 
que, Imperatriz, por exemplo, se tornou referência no evento de Corpus 
Christi. Inclusive, aprovamos uma lei nesta Casa, de minha autoria e que 
o Presidente Othelino já vai promulgar nos próximos dias, essa Casa irá 
promulgar, garantindo que o Corpus Christi seja um feriado estadual. 
Agradeço o apoio de todos os colegas deputados e deputadas. O evento 
de Corpus Christi passou a ser uma referência em todo o Estado do 
Maranhão a partir de Imperatriz, reunindo milhares e milhares de fiéis, 
deixou uma marca. E o bispo, à época, Dom Gilberto Pastana, que hoje 
é o Arcebispo de São Luís, pessoa que tenho grande amizade e grande 
admiração, não tenho dúvida de que fará também em ser uma referência 
cada vez mais forte também aqui em São Luís, porque em Imperatriz, 
essa tradição continua, continuou com o Bispo Dom Vilson Basso e 
continuará com todos os fiéis, os membros da Diocese de Imperatriz. 
E assim vão reforçando as manifestações de fé e criando tradições que 
são verdadeiras referências para todos que tem essa fé e, ainda reforça 
o turismo religioso. Montes Altos passa a ser, portanto, agora uma 
referência para o turismo religioso, para os próximos anos. O desafio 
era fazer o primeiro evento, foi cumprido, foi realizado, foi bem-feito, 
impactou, reforçou a fé de todos que participaram ali. Eu faço questão 
de parabenizar, não poderia deixar de fazer esse destaque, aqui dessa 
Tribuna, para informar a todos, que o município de Montes Altos é 
uma referência nesse grande evento, que, a partir de agora, construirá 
a sua tradição. Parabéns ao Bispo Dom Francisco! Parabéns ao Padre 
Luzimar Moura! Parabéns à Paróquia de Sant’Ana! Parabéns à Diocese 
de Carolina! Parabéns todo povo católico e de modo muito especial, 
parabéns...

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - ...Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Ordem) 
– Já que o Pequeno Expediente não cabe o aparte, mas eu queria 
aproveitar aqui essa Questão de Ordem, para cumprimentar o Deputado 
Marco Aurélio e adicionar a ele ao sentimento católico com relação ao 
povo de Montes Altos. Eu que tenho um enorme carinho e apreço por 
aquele povo e tenho uma história política iniciada em Montes Altos, na 
época do senhor Adiel e outros prefeitos que por lá passaram, o Nelson 
Castilho, e outros lá. Ajudei a colocar energia naquela zona rural quase 
toda, nos assentamentos, desses poços artesianos também com relação 

à água que, até hoje, tem problema de água, lá em Montes Altos, e 
queria aqui reforçar também, pedir a Deus iluminação que renove as 
esperanças, a fé espiritual, aproveitar a oportunidade aí, já que a gente 
notadamente vê a tendência católica do meu amigo Marco Aurélio, 
convidá-lo para a gente fazer um Curso de Teologia. Eu já comecei, 
então eu estou fazendo esse curso modulado, que é muito importante 
na vida do cidadão e o convido para que V. Ex.ª participe do Curso de 
Teologia. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Senhores Deputados, telespectadores da TV Assembleia, 
gabinete e imprensa, demais telespectadores das plataformas digitais. 
Senhor Presidente, eu trago duas pautas rapidamente no Pequeno 
Expediente. A primeira é que acabamos de concluir a reunião da 
Comissão de Meio Ambiente e estabelecemos os locais da primeira etapa 
de audiências públicas para discutirmos o Projeto de Lei de Resíduos 
Sólidos do Estado do Maranhão. Nessa primeira etapa, nós faremos 
audiência pública, na cidade de Bacabal, na cidade de Pedreiras, na 
cidade de Codó e na cidade de Timon, com o objetivo de discutirmos a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos no Estado do Maranhão. Serão 
nas datas do dia 29 e 30 e de já, Senhor Presidente, eu quero agradecer a 
V.Ex.ª por disponibilizar toda a infraestrutura da Assembleia Legislativa 
para que possamos fazer essas audiências públicas e levarmos também 
a Assembleia Legislativa para o interior do estado, Deputado Arnaldo 
Melo, que é onde a nossa população está presente. Lá discutiremos com 
os secretários municipais, com a sociedade civil organizada, com os 
gestores, com os grandes geradores de resíduo e também, Deputado 
Hélio Soares, levaremos o debate à discussão do nosso Plano de Resíduo 
Sólido, levando em consideração a formação de consórcios para que 
os municípios maranhenses deem fim aos lixões a céu aberto. Então, 
Senhor Presidente, é um momento importante e eu gostaria de contar 
com a colaboração dos 42 Deputados desta Casa, porque estou também 
nesse processo, o Deputado Carlinhos, que terá audiência em Bacabal, 
com o Deputado Roberto, que é da cidade, o Deputado Vinícius Louro, 
que é da cidade de Pedreiras, o Deputado Zito, que já participou da 
reunião hoje e faremos uma audiência em Codó, a Deputada Socorro, 
também juntamente comigo de Timon. É uma pauta que interessa a nós, 
42 deputados. Senhor Presidente, gostaria de usar o tempo que me resta, 
pois acompanho diariamente os reclames do nosso estado e da nossa 
cidade e, hoje pela manhã, tive a informação muito triste de que, mais 
uma vez, o Campeonato Maranhense de Futebol ocorrerá, a Série B, 
tanto masculino quanto a Série A do feminino, e, infelizmente, a cidade 
de Timon não contemplará os jogos por falta de estrutura do estádio 
municipal. Isso nos deixa muito tristes, pois, a partir do momento 
que temos futebol dentro da nossa cidade, nos limites territoriais, isso 
encoraja a juventude a praticar esportes. Mesmo nesse momento que 
não é permitida a participação de torcidas, mas fica ali a notícia, fica na 
cidade, movimenta a cidade, no entanto, infelizmente, não será possível. 
Diante disso, Presidente Othelino, todos os dias trabalho para que a 
gente possa ajudar a população do Estado do Maranhão de diversos 
municípios, mas tenho uma responsabilidade maior com o município 
de Timon, que é o município onde moro, onde a minha família mora, 
é o município que eu escolhi para crescer e para morrer. Então, Senhor 
Presidente, fiz aqui uma indicação solicitando ao Governador Flávio 
Dino e encaminhar também ao Secretário de Esportes do Estado 
para que possamos ali fazer uma reforma digna da cidade de Timon, 
reformar o Estádio Miguel Lima que é um ponto fundamental para 
o desenvolvimento da nossa juventude, para termos ali uma praça 
de lazer importante. Então, eu faço essa indicação ao governador do 
Estado, ao nosso querido Governador Flávio Dino, que muito já fez 
por nossa cidade, mas tenho certeza de que, sabendo dessa realidade 
que uma cidade com quase 200 mil habitantes não pode sequer sediar 
um jogo do campeonato maranhense porque não tem um estádio digno, 
tenho certeza de que ele se sensibilizará e ajudará a fazer essa reforma. 
Vi, por exemplo, Deputado Marco Aurélio, Deputado Rildo Amaral, 
uma fatalidade no estádio da cidade de Imperatriz. Graças a Deus, 
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não tivemos óbitos. Mas, imediatamente, o Governo do Estado do 
Maranhão agiu na cidade de Imperatriz junto com o grande Secretário 
Clayton Noleto e fizeram ali, de imediato, a interferência numa reforma 
emergencial. No mesmo sentido, no mesmo encaminhamento, eu peço 
para que o Governador do Estado Flávio Dino, inicie também, autorize 
uma reforma no nosso Estádio Miguel Lima. Eram essas as minhas 
palavras, Senhor Presidente, na manhã de hoje, e dizer que fico muito 
confortável em poder estar tendo a oportunidade de usar essa tribuna 
para defender os interesses da nossa população. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Wellington do Curso está participando remotamente por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente! Bom dia, demais pares! 
Presidente, três assuntos serão abordados nesta manhã. Primeiro é 
com relação ao descaso do Governo do Estado, a incompetência do 
Governo do Estado com relação ao saneamento básico no Estado do 
Maranhão. Nós temos um prejuízo enorme de três milhões de reais que 
são gastos na saúde pública em detrimento de políticas públicas que 
podiam ser melhores no saneamento básico. Nós temos rios poluídos, 
praias poluídas e a população do Estado do Maranhão que não tem 
água potável nas suas casas. Então, mais uma vez, estamos batendo 
nesse tema que é de suma importância e mostra a incompetência do 
Governo do Estado com relação ao saneamento básico. Segundo, 
Senhor Presidente, ontem, foi divulgado no site do Atual 7 e também 
do Diário do Poder com relação à compra fraudulenta dos respiradores 
no Estado do Maranhão. Nós já havíamos denunciado desde abril de 
2020. O Governo do Estado comprou, inicialmente, 30 respiradores 
por quatro milhões e novecentos mil reais. Pagou antecipadamente 
respiradores superfaturados. Esses respiradores nunca chegaram ao 
Estado do Maranhão. Depois o Governo do Estado fez uma compra de 
quatro milhões e mais trezentos mil reais, que arrecadaria mais 50% 
da compra de mais 40 respiradores, que também não chegaram. Dessa 
segunda compra, o dinheiro que foi devolvido a menos. E o Estado 
do Maranhão comprou respiradores superfaturados. Esses respiradores 
fantasmas nunca chegaram ao estado do Maranhão. E nós vamos cobrar, 
oficialmente, ao Tribunal de Cotas a conclusão das análises técnicas 
feitas das denúncias que havíamos apresentado, tanto no Ministério 
Público como no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com 
relação a essa compra superfaturada desses respiradores fantasmas que 
nunca chegaram ao estado do Maranhão. Quantas vidas teriam sido 
salvas se esses respiradores estivessem sido entregues no Estado do 
Maranhão. E, por último, só fazer uma alerta para a população que, a 
partir de hoje, dia 15, o Estado do Maranhão terá o combustível mais 
caro por conta do preço médio ponderado. A pauta registrada pelo 
Governo do Estado estava em 5,71, passando para 5,92 o aumento 
do preço dos combustíveis. E o aumento não vem das refinarias. O 
aumento não vem dos postos de gasolina. A culpa é, exclusivamente, 
do Governador Flávio Dino. Mais uma vez, os combustíveis serão 
aumentados no Estado do Maranhão. A pauta sai de 5,71 na gasolina 
e passa para 5,92. E a culpa é exclusiva do Governador do Estado do 
Maranhão. O Deputado Wellington na luta para baixar o ICMS e para 
baixar o combustível no Estado do Maranhão. Era o que tínhamos para 
o momento, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, imprensa 
e todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. Um 
dado tem preocupado muito as populações, é o dado divulgado pela 
ONU, recentemente, em que a ONU, por meio das suas pesquisas e seus 
órgãos que monitoram a qualidade e quantidade da água no planeta, 
tem uma previsão que até 2050, aproximadamente 45% da população 
mundial não terá uma quantidade mínima de água potável. O mundo 
desenvolvido, cerca de 50% da população consume água poluída, 
e em todo planeta mais de dois milhões e meio de pessoas morrem 
em decorrência de água contaminada e sem tratamento. O Estado do 

Maranhão não é diferente, o Nordeste não é diferente, o Sudeste não 
é diferente, o Brasil não é diferente disso. Segundo a estimativa, um 
bilhão e cem mil pessoas, praticamente não têm acesso à água potável 
e nem tratamento dessa água, que é um bem comum, um bem de todos, 
um bem do ser humano e da comunidade. A população tem um papel 
importante, mas a poluição é o maior problema hoje da água potável, 
temos água, mas estamos contaminando. Nessa reflexão que está se 
fazendo nessa Casa, por meio do Deputado Rafael Leitoa que falou agora 
há pouco, a programação de se fazer vários encontros da questão dos 
resíduos sólidos, passa também por cinco importantes rios maranhenses 
que têm sofrido. E essas bacias hidrográficas no Maranhão, total de 
12, têm sofrido, imensamente, a contaminação de água, desmatamento, 
assoreamento dos rios, que tem prejudicado e muito a população do 
Estado do Maranhão. Eu destaco aqui o rio Itapecuru, um rio que passa 
na casa de mais de 55 municípios com 1450km, aproximadamente, 
percorrido, um rio genuinamente maranhense, que, nos últimos anos, 
tem tido um assoreamento, desmatamento da sua mata ciliar, e também 
boa parte da quantidade da sua lâmina d’água sendo afetada. Esse rio 
Itapecuru é o mesmo que abastece também a cidade de São Luís, por 
meio do projeto Italuís. São sacolas de embalagem, de plástico, são 
resíduos de jogos... de lixo, restante de animais, todos esses dejetos 
colocados no leito do rio Itapecuru. O rio Pindaré, também outro que 
tem mais de dez municípios, percorre mais de 650km no Estado do 
Maranhão, tem também preocupado os ambientalistas e todos que têm 
preocupação, inclusive, nesse tocante é dos rios que tem um potencial 
muito grande, que está com problema, assim como o rio Balsas, o rio 
Tocantins, todos eles apresentando problema. Então, nessa discussão 
sobre resíduos sólidos também temos que discutir a questão dos nossos 
rios, e passa necessariamente pelas nossas casas acadêmicas, nossas 
universidades, nossos centros de excelência no Estado do Maranhão, 
os nossos professores, nossos alunos, e por que isso, Fábio? Porque 
não existe uma poluição que não seja provocada também e muito nas 
cidades pelos homens e passa necessariamente pela conscientização 
dessas populações ribeirinhas, pela qualidade, pela quantidade de água 
que está sendo poluída e que está tendo que se refazer depois por meio 
dessas inúmeras ações que podem ser feitas para que se possa recompor 
a qualidade e a quantidade da água que é consumida na maioria dessa 
população. Portanto, eu queria aqui fazer esse alerta, fazer esse adendo, 
que na discussão, nessas várias cidades, que for feita sobre a questão 
dos resíduos sólidos, fazer também essa preocupação, esse alardear para 
que se possa também discutir como está sendo feito o tratamento desses 
resíduos e como está sendo feito o tratamento da água que se consome 
nessa região. Portanto, esses cinco rios que eu citei aqui basicamente 
apresentam inúmeros problemas para a população do estado do 
Maranhão.

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

Projeto de Resolução Legislativa 083, de autoria do Deputado Vinícius 
Louro. Ausente. Fica transferido para a próxima Sessão, assim como o 
item 2 também. Requerimento à deliberação do Plenário. Requerimento 
nº 335, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Requerimento nº 337, de autoria do Deputado Rildo 
Amaral (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vamos, Deputado Rildo, avaliar 
as condições para realizar a próxima edição do Assembleia em Ação e 
V.Ex.ª vai ser nosso anfitrião na realização do evento. Requerimentos 
à deliberação da Mesa. Requerimento, de autoria do Deputado Luiz 
Henrique Lula da Silva (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. 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2021 19
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Encaminhe-se à Comissão de Meio Ambiente. Requerimento 
nº 336, de autoria do Deputado Wellington do Curso (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 o requerimento. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Marco Aurélio não 
está presente? Procurei V.Exa. na bancada, não achei. Achei que estava 
ausente. Declina. Bloco Parlamentar Independente: MDB, PRDB/ 
PMN. Deputado Arnaldo, declina. Bloco Parlamentar Democrático PL/
Republicanos. Deputado Leonardo, Deputada Detinha, só os dois que 
estão presentes em Plenário. Declinam? Declinam. Bloco Parlamentar 
Democrático PP/Solidariedade. Deputado Ciro Neto, declina. PSDB. 
Deputado Wellington não apareceu ali na participação remota. Deputado 
César Pires. Ausente. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Não há oradores inscritos. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

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

Ata da Quadragésima Oitava Sessão Ordinária da Terceira Ses-
são Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, realizada no dia catorze de setembro de dois 
mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezen-

de.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo 

Rios.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as):Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Dou-
tora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, 
Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Luís Henri-
que Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, 
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e 
Zito Rolim. Ausente a Senhora Deputada Doutora Thaíza Hortegal. 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 palavra, no tempo destinado ao 
Pequeno Expediente, aos Deputados (as): Luís Henrique Lula da Silva; 
Fábio Macêdo, Marcos Caldas, Ciro Neto, Doutor Yglésio, Wellington 
do Curso. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos tra-
balhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em 
segundo turno, votação nominal, a Proposta de Emenda Constitucional 
n° 014/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, que altera o Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que 
criam o Fundo Estadual da Juventude. Com parecer favorável da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), a referida PEC foi 
aprovada com 27 (vinte e sete) votos SIM e encaminhada à promulga-
ção. Com pareceres favoráveis da CCJC, foram aprovados, em segundo 
turno, tramitação ordinária e encaminhados à sanção governamental 
os Projetos de Lei nos:  333/2019, que estabelece prazos para que as 
instituições de ensino deem respostas às solicitações de diplomas, cer-
tificados e requerimentos de seus alunos e 276/2020, que institui o Dia 
Estadual dos Aventureiros, no âmbito do Estado do Maranhão, ambos 
de autoria do Deputado Duarte Júnior. Ainda em segundo turnos, tra-
mitação ordinária, foi aprovado e encaminhado à redação final, devido 
ao acolhimento de emenda, o Projeto do de Lei nº 367/2019, de autoria 
da Deputada Andreia Rezende, que institui a Lei Estadual de inclusão 
da pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Em 
primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei nº 
607/2019, de autoria do Deputado Hélio Soares, que estabelece diretri-
zes para a criação do Programa Pedagógico Musicultura e Formação da 
Orquestra Sinfônica do Estado do Maranhão, com pareceres favoráveis 
da CCJC,  acatando emenda supressiva e da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto e Tecnologia. Na sequência, o Plenário aprovou e 
foi encaminhado à promulgação o Projeto de Resolução Legislativa nº 
31/2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede a Medalha 
do Mérito Legislativo José de Ribamar Oliveira “Canhoteiro” à Jhulia 
Rayssa Mendes Leal, com parecer favorável da CCJC. Sujeito à delibe-
ração da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 330/2021, de autoria do 
Deputado Rafael Leitoa, ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, Senhor Diego Rolim, solicitando que seja enviada 
à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta 
Casa Legislativa, cópia atualizada do Plano Estadual de Resíduos Sóli-
dos, elaborado e revisado por aquela secretaria. No primeiro horário do 
Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destinado aos 
Partidos ou Blocos, ocuparam a Tribuna os Deputados Luís Henrique 
Lula da Silva e Marcos Caldas, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos 
pelo Maranhão e o Deputado Doutor Yglésio, que usou o Tempo da Li-
derança deste Bloco. No Expediente Final, falaram os Deputados Hélio 
Soares e Mical Damasceno. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de setembro de 
2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputado Ricardo Rios
Segundo Secretário, em exercício

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 031/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.056 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo José Ribamar de Oliveira “Ca-
nhoteiro” a Jhulia Rayssa Mendes Leal. 

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo José Ri-
bamar de Oliveira “Canhoteiro” a Jhulia Rayssa Mendes Leal.

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 
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cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 14 de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 005 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 300/2021, 

de autoria do Poder Executivo, que “Institui a Política de Redução das 
Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e 
da Degradação Florestal, da Conservação dos Estoques de Carbono 
Florestal, do Manejo Sustentável de Florestas e do Aumento de Esto-
ques de Carbono Florestal (REDD+), da Gestão dos Ativos Ambientais 
e do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) do Estado do Mara-
nhão, denominada Sistema Jurisdicional de REDD+ e PSA, e altera a 
Lei Estadual nº 11.000, de 02 de abril de 2019, para ampliar o escopo 
de atuação da Maranhão Parcerias - MAPA”.

O presente Projeto de Lei foi, inicialmente, encaminhado à Douta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 536/2021), 
que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais 
e jurídicos da proposição, que se manifestou pela aprovação do Projeto 
de Lei, na forma do texto original.

Nos termos do art. 30, inciso III, alínea “a”, compete à Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, opinar sobre ma-
téria, no que diz respeito a assuntos relacionados à política e sistema 
estadual do meio ambiente e da legislação de defesa ecológica, caso 
em espécie.

Cabe à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável a análise do mérito do Projeto, nos termos regimentais.

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

Tem lastro na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima, promulgada pelo Decreto Federal nº 2.652, de 1º de 
julho de 1998, em que o Brasil é uma das nações que estabeleceram 
pacto para envidar esforços com vistas a alcançar a estabilização das 
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que 
impeça a interferência antrópica perigosa no sistema climático.

O Projeto de Lei em tela estabelece objetivos, princípios, diretri-
zes, modelo de governança e arranjo institucional, programas, instru-
mentos diversos, mecanismos e instrumentos econômico-financeiros, 
cria o Fundo Estadual de REDD+ e PSA, metas prioritárias, entre outras 
medidas buscando assegurar a efetividade do Sistema Jurisdicional de 
REDD+ e PSA estadual. Impondo uma sinergia na sua governança, bem 

como conjunto de inovações em matéria regulamentar.

Na contemporaneidade, os serviços ambientais são ativos chave 
que têm sido considerados para viabilizar novos modelos econômicos 
que aliem o desenvolvimento local e a redução de emissões em Estados 
e regiões da Amazônia, dentro de um conceito inovador de bioecono-
mia.

O Programa Global REDD+ para pioneiros, REDD for Early-
Movers (REM), foi lançado em 2012 durante a Conferência Rio+20 e 
é coordenado pelo Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW) visando 
fomentar o desenvolvimento sustentável em benefício de agricultores, 
comunidades indígenas e comunidades extrativistas, com recursos pró-
prios e de outros países doadores. O referido Programa REM/KfW tra-
balha apenas com “pagamentos por resultados”, o que significa que os 
pagamentos são condicionados a entrega anual de resultados verifica-
dos (ex-post) de redução do desmatamento e de emissões de Gases de 
Efeito Estufa/ GEEs. 

Em nível estratégico, a Política Nacional sobre Mudança do Cli-
ma (PNMC, Lei no 12.187/2009) delineou os objetivos e as diretrizes 
para o enfrentamento da mudança do clima pelo Brasil, fixando em lei 
o compromisso nacional voluntário de redução das emissões de gases 
de efeito estufa em 36,1 a 38,9% em relação às emissões projetadas até 
2020, o que não acorrera. No tocante a ações específicas para REDD+, 
o Brasil estabelecera compromisso de lograr, até 2020, a redução de 
80% da taxa de desmatamento na Amazônia, em relação à média histó-
rica de 1996 a 2005 (19.625 km2), e de 40% no Cerrado, em relação à 
média de 1999 a 2008 (15.700 km²). Para os demais biomas, buscar-se-
-ia estabilizar as emissões nos níveis de 2005.

Atualmente, os estados do Acre e do Mato Grosso já participam 
do programa. Em 2012, o Acre foi o primeiro estado do Brasil a captar 
recursos internacionais através da lógica dos “pagamentos por resul-
tados”. O estado firmou acordos que hoje somam de mais de EUR 42 
milhões com o banco KfW e EUR 26,8 milhões com o BEIS do Reino 
Unido, como compensação aos resultados de redução de emissões por 
desmatamento verificados, nas fases I e II do programa REM. Já o Mato 
Grosso, após regulamentar sua lei de REDD+ (Lei Estadual nº 9.878), 
em 2013, passou a fazer parte do programa e fechou o primeiro contrato, 
também com o banco KfW, no valor de EUR 17 milhões, e com o BEIS 
no valor de EUR 26,8, dentro da lógica de “pagamentos por resultados 
de REDD+”. Estes valores se traduzem em 14.832.000 tCO2 emissões 
reduzidas para o Acre e 6.376.000 tCO2 para o Mato Grosso.

Com efeito, vê-se que a proposta em tela materializa esforço sub-
nacional para o cumprimento das metas de redução do desmatamento e 
de emissões de GEEs e o consequente pagamento por resultados.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricio-
nário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento adequa-
do à satisfação do interesse público, visto que o Projeto de Lei, em apre-
ço, é de suma relevância para a captação de recursos financeiros, 
inclusive internacionais, para promoção de ações de mitigação 
e adaptação à mudança do clima, recursos estes extremamente 
necessários, em especial no contexto vigente marcado pelos reflexos 
da pandemia da COVID-19 no setor econômico.

VOTO DO RELATOR:
O Projeto de Lei n° 300/2021 foi considerado meritório por ser 

conveniente e oportuno para o interesse público, razão pela qual opina-
mos pela sua aprovação.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-

vimento Sustentável, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
300/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
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Presidente: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                                             

 Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zito Rolim                                                      
Deputada Professora Socorro Waquim  
Deputado Carlinhos Florêncio                                       

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 020/2018-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARA-
NHÃO - CAEMA. OBJETO: Prorrogação do contrato nº 020/2018-
AL por mais 12 (doze) meses, com início em 04 de setembro de 2021 
e término em 03 de setembro de 2022.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 
00001 – Gestão Geral. Função: 01- Legislativa. Subfunção: 031 – 
Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza 
da Despesa: 33.90.39.44 – Serviços de Água e Esgoto. Ação: 4628 
– Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Es-
tado do Maranhão (Manutenção). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 
– Recursos Ordinários do Tesouro. NOTA DE EMPENHO: Para fa-
zer face ao objeto deste Termo Aditivo, foi emitida pela Assembleia 
Legislativa a Nota de Empenho nº 2021NE001393, de 16/08/2021 no 
valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) à conta da dotação orça-
mentária especificada, para cobertura das despesas relativas ao exercí-
cio financeiro de 2021. BASE LEGAL:  Lei 13.303/2016 e Processo 
Administrativo nº 2090/2021-ALEMA. DATA DA ASSINATURA DO 
ADITIVO: 03/09/2021.  ASSINATURAS:  Deputado Othelino Nova 
Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão; André dos Santos Paula – Diretor Presidente da CAEMA e 
José Oliveira Ataídes – Diretor de Comercialização e Relacionamento 
com o cliente da CAEMA. São Luís–Ma, 15 de setembro de 2021. Tar-
císio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO (CONTRATANTE) e EMPRESA OI MÓVEL S/A (CONTRA-
TADA). OBJETO: Pagamento, à empresa contratada, pelos serviços 
de telefonia móvel prestados à contratante, no período de 01/01/2021 
a 12/02/2021, conforme apurado nos autos do Processo Administrativo 
nº 862/2021 (apenso aos processos nº 195/2021 e nº 213/2021). DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 – Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (Informática); Natureza de Des-
pesas: 33.90.40.14 – Comunicações de Dados (telefonia fixa e móvel 
com pacote de dados); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 Recursos Or-
dinários do Tesouro; Observação: Para o pagamento do valor apurado 

foram emitidas as Notas de Empenho nº 2021NE001485, no valor de 
R$ 1.796,12 e nº 2021NE001489, no valor de R$ 3.590,42. VALOR 
DO TERMO DE AJUSTE: R$ 5.386,54 (cinco mil trezentos e oitenta 
e seis reais e cinquenta e quatro centavos). BASE LEGAL: arts. 60 a 64 
da Lei n.º 4.320/64 e Processo Administrativo n.º 0862/2021-ALEMA. 
DATA DE ASSINATURA: 15/09/2021. ASSINATURA: CONTRA-
TANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino 
Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.  
São Luís – MA, 15 de setembro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

CONVOCAÇÃO               

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, Deputado Othelino Neto, nos termos do art. 92, inciso III, 
combinado com o art. 94 do Regimento Interno, CONVOCA UMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada às 11:00 horas do 
dia 16 de setembro de 2021, para a  eleição do cargo de Procura-
dora da Mulher, obedecidos, no que couber, os requisitos previstos 
no art. 8º do Regimento Interno. Os registros das candidatas ocor-
rerão até às 10 horas do dia 16 de setembro de 2021, no Setor de 
Protocolo da Assembleia Legislativa.

São Luís, em 15 de setembro de 2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


