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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 / 09 / 2021 – 4ª FEIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 29.09.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL

ÚNICO TURNO
1. PARECER Nº 701/2021, DA COMISSÃO DE CONSTI-

TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 462/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR, QUE ESTABELECE DESCONTO DE 1/30 (UM 
TRINTA AVOS) SOBRE O VALOR DA TARIFA MÍNIMA MENSAL 
DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR DIA DE FALTA DE 
FORNECIMENTO DO SERVIÇO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

II - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2. PROJETO DE  LEI Nº 243/2020, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO 
E INSERÇÃO DO SÍMBOLO DA PESSOA COM VISÃO MONOCU-
LAR NAS PLACAS DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS 
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. 
- RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DE DEFESA 
DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS. – RELATOR 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR.                                        

III – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

3. REQUERIMENTO Nº 355/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, SOLICITANDO 
QUE APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTA-
DO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAOR-
DINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO APÓS A APROVAÇÃO DO 
PRESENTE REQUERIMENTO, O PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 006/2021, DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO.

IV – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA
4. REQUERIMENTO Nº 354/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO PREFEITO MU-
NICIPAL DE SÃO LUÍS, EXMO. SR. EDUARDO BRAIDE E AO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA 
DE SÃO LUÍS, SR. FELIPE DE ABREU FALCÃO, INFORMAÇÕES 
SOBRE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA WIKI 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, POR MEIO DO PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 8.226/2021. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 29/09/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 472/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO EDSON ARAÚJO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O CENTRO DE MÃES SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS-

-CMSCJ DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA.
PROJETO DE LEI Nº 473/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO LUIS HENRIQUE LULA, QUE CRIA O “PROGRAMA 
TRABALHO E LIBERDADE”, PARA GERAÇÃO DE EMPREGO 
E RENDA A EX-APENADOS (PESSOAS QUE JÁ CUMPRIRAM 
PENA) LIVRES E RESSOCIALIZADOS, QUE OPORTUNIZA A 
REINTEGRAÇÃO DESSAS PESSOAS NO MERCADO DE TRA-
BALHO. EM PARCERIA COM O PROGRAMA TRABALHO COM 
DIGNIDADE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E SUPERVISIONADO PELA SE-
CRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA. POR 
MEIO DE PARCERIAS ENTRE O GOVERNO DO MARANHÃO E 
AS EMPRESAS PRIVADAS QUE ADOTEM O PROGRAMA.

PROJETO DE LEI Nº 474/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE OBRIGA OS PLANOS DE SAÚDE 
QUE ATUAM NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO A INS-
TALAREM E MANTEREM POSTOS PRESENCIAIS DE ATENDI-
MENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
MOÇÃO N° 071/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. 

YGLÉSIO, QUE ENVIA MOÇÃO DE PESAR À FAMÍLIA DO SE-
NHOR PEDRO PAULO ROMANO LOPES – COMPETENTE E RE-
NOMADO ADVOGADO. 

MOÇÃO Nº 072/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO FÁ-
BIO BRAGA, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS AOS POLI-
CIAIS MILITARES DO BATALHÃO DE CHOQUE, CB PM FÁBIO 
NOGUEIRA SILVA, SD PM JARDEL SILVA FERNANDES , SD PM 
JOÃO BASÍLIO GONÇALVES TIBERE QUE FAZIAM RONDAS 
NO BAIRRO MAIOBÃO, EM PAÇO DO LUMIAR, E SE DEPA-
RARAM COM UMA MÃE DESESPERADA COM A FILHA DESA-
CORDADA NOS BRAÇOS.

MOÇÃO Nº 073/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, AO PREFEITO FÁ-
BIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA, DO MUNICÍPIO DE CAXIAS, 
PARABENIZANDO PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROUNI 
MUNICIPAL.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 53/2021, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE CON-
CEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL BE-
CKMAN” À SENHORA LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RO-
DRIGUES.

PROJETO DE LEI Nº 469/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. LEONARDO SÁ, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA 
CRIAÇÃO DO “PROGRAMA DE SUPORTE EMOCIONAL PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 
ESTADO DO MARANHÃO”.

PROJETO DE LEI Nº 470/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, QUE CRIA A OBRIGATORIEDADE DE 
SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ACOMPA-
NHAMENTO DIETOTERÁPICO PELO NUTRICIONISTA NO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 471/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA ESCOLAR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 468/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PRE-
FERENCIAL ÀS PESSOAS COM FIBROMIALGIA NOS LOCAIS 
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 52, DE 
AUTORIA DO DEPUTADO LUÍZ HENRIQUE LULA DA SILVA, 
QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOÃO 
DO VALE AO SENHOR JANDIR SILVA GONÇALVES.

MOÇÃO N° 070/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
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ARISTON RIBEIRO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS À 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO 
- FIEMA, PELA PASSAGEM DOS CINQUENTA E TRÊS ANOS DE 
EXISTÊNCIA. 

ORDINÁRIA – 4ª SESSÃO
MOÇÃO N° 69/52021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO DIA DO CONTADOR, QUE É COME-
MORADO NO DIA 22 DE SETEMBRO, AO PRESIDENTE SERGIO 
MURILO CRUZ DE OLIVEIRA, AO VICE-PRESIDENTE FELIPE 
ARNON MARQUES TAVARES, REPRESENTANTES DO CONSE-
LHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO E EX-
TENSIVO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE 
NO ESTADO DO MARANHÃO

PROJETO DE LEI Nº 457/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICUL-
TORAS RURAIS E PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS 
E AQUICULTORES - COARPAS, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE 
PINDARÉ MIRIM, ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 458/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DETINHA, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO MEL E 
DA MACAXEIRA NO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 459/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RU-
RAIS DO MUNICÍPIO DE BACABAL, COM SEDE NO MUNICÍ-
PIO DE BACABAL, ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 460/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES QUE MENCIONA NA ÁREA DE 
PREVENÇÃO A VIOLÊNCIAS AUTO INFLIGIDAS, VOLTADAS 
PARA OS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 461/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O 
FORNECIMENTO GRATUITO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS 
PARA CRIANÇAS, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 462/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 463/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O DI-
REITO AO PAGAMENTO DE MEIA TARIFA PELOS IDOSOS, NOS 
ESTACIONAMENTOS PAGOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 464/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ASSEGURA A PRIORI-
DADE DE MATRÍCULA PARA O ALUNO, CUJOS PAIS OU RES-
PONSÁVEIS SEJAM IDOSOS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA, CON-
FORME ESPECIFICA.

PROJETO DE LEI Nº 465/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIE-
DADE DE OS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, 
DO ESTADO DO MARANHÃO, DISPOREM DE VIGILANTES OU 
AGENTES FEMININOS DE SEGURANÇA PRIVADA QUANDO 
DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUE 
EXIJAM REVISTAS EM MULHERES E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI Nº 466/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE GARANTE O DIREITO DE IR, VIR E 

PERMANECER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, IN-
DEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE COMPROVAN-
TE DE VACINAÇÃO, EM ESPECIAL EM ESTABELECIMENTOS 
DE ACESSO AO PÚBLICO.

PROJETO DE LEI Nº 467/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO LUIS HENRIQUE LULA, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL DA LITERATURA MARANHENSE NO CALENDÁRIO OFI-
CIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 29 de setembro de 2021.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Deputada Betel Gomes.
Segunda Secretária, Deputada Cleide Coutinho

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

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

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, a senhora Primeira Secretária para fazer a leitura do 
Expediente. 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 097/2021 
São Luís, 23 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 vício 
de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 462/2019 que esta-
belece desconto de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor da tarifa mínima 
mensal do serviço de energia elétrica, por dia de falta de fornecimento 
do serviço, no âmbito do Estado do Maranhão.
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Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 

Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

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

Atenciosamente,
FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 462/2019 que estabelece des-
conto de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor da tarifa mínima mensal do 
serviço de energia elétrica, por dia de falta de fornecimento do serviço, 
no âmbito do Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
462/2019.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei em comento, em linhas gerais, estabelece que as 
empresas concessionárias ou distribuidoras de energia elétrica ofertarão 
desconto de 1/30 (um trinta avos) por dia de interrupção do fornecimen-
to de energia. Para garantia do benefício, o usuário deverá comprovar 
contato formal com a empresa por meio do Serviço de Atendimento ao 
Consumidor - SAC, para informar a data e a hora da interrupção, bem 
como de seu restabelecimento.

Não obstante a nobre intenção da proposição, uma vez que objeti-
va com a punição, a regularidade e melhoria da qualidade no serviço de 
distribuição de energia elétrica, com o provável direcionamento de re-
cursos pelas distribuidoras para investimentos em áreas com pior quali-
dade do serviço, há de ser negada sanção ao Projeto de Lei nº 462/2019, 
pelas razões a seguir delineadas.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 21, inciso 
XII, alínea b, e em seu art. 22, inciso IV, que compete à União explorar 
os serviços de energia elétrica, bem como legislar privativamente so-
bre tais matérias.

Desse modo, ao estabelecer a aplicação de seus dispositivos aos 
serviços prestados por concessionárias de energia elétrica, o Poder Le-
gislativo Estadual acabou por interferir propriamente na regulação de 
tal atividade, usurpando a competência privativa da União para disci-
plinar a matéria.

Nos termos propostos, ao enumerar comandos normativos a 
serem adotados pelas distribuidoras e/ou concessionárias, o Projeto 
de Lei nº 462/2019 extrapola o âmbito consumerista e atinge a própria 
regulação das atividades de distribuição de energia elétrica no sis-
tema elétrico estadual.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico quan-
to à impossibilidade, sob pena de violação do princípio federativo, de 
os Estados-Membros interferirem normativamente na relação jurídica 
existente entre o Poder Concedente Federal e o concessionário.

Nesse sentido, os seguintes julgados:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1° 

E 2° DA LEI 15.008/2006, DO ESTADO DO PARANÁ. ENERGIA 
ELÉTRICA. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO RELÓGIO/MEDI-
DOR E DE CORTE DO SERVIÇO NA REDE EXTERNA. VEDA-
ÇÃO À COBRANÇA DE VALORES PARA EFEITO DE REATI-
VAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE 
ATIVA DA ABRADEE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO 
PARA LEGISLAR. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES E SANÇÕES NÃO PREVISTAS 
NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE A EM-
PRESA CONCESSIONÁRIA E A UNIÃO. AÇÃO DIRETA DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A As-
sociação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee 

possui legitimidade ativa para questionar a constitucionalidade dos arts. 
1° e 2° da Lei 15.008/2006, do Estado do Paraná. Precedentes. II – Os 
dispositivos impugnados, ao estabelecerem vedações à empresa con-
cessionária de fornecimento de energia elétrica, relativas à forma de 
suspensão do serviço e à cobrança de valores para a sua reativação, 
interferem na relação contratual estabelecida entre essa concessioná-
ria e a União, constituindo verdadeira invasão da competência priva-
tiva do ente federal, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, 
para legislar sobre energia elétrica. Precedentes. III - ADI julgada pro-
cedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1° e 2° da Lei 
15.008/2006, do Estado do Paraná.

(ADI 5960, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 
DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 
estadual. Isenção do pagamento de energia elétrica e água por traba-
lhadores desempregados. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que 
impugna lei do Estado do Rio Grande do Sul que isenta trabalhado-
res desempregados do pagamento do consumo de energia elétrica e de 
água pelo período de seis meses. 2. Configurada violação aos arts. 21, 
XII, b; 22, IV e 30, I e V, CF, pois a lei estadual afronta o esquema de 
competências legislativa e administrativa previsto na Constituição. 3. 
Configurada a violação ao art. 175, caput e parágrafo único, I, III, V 
e ao art. 37, XXI, CF, tendo em vista que a lei estadual interferiu na 
concessão de serviços públicos federal e municipal, alterando condi-
ções da relação contratual que impacta a equação econômico-financeira 
em desfavor das concessionárias. 4. Medida cautelar confirmada. Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 2299, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Ple-
no, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-277 DI-
VULG 12-12-2019 PUBLIC 13-12-2019)

Os Estados-membros – que não podem interferir na esfera das 
relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente 
(quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas con-
cessionárias – também não dispõem de competência para modificar ou 
alterar as condições, que, previstas na licitação, acham-se formalmen-
te estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia 
elétrica – CF, art. 21, XII, b) e pelo Município (fornecimento de água 
– CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, 
notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão 
temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos servi-
ços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão 
federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de 
concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa re-
lação jurídico-contratual de direito administrativo.

(ADI 2.337 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 20-2-2002, P, DJ de 
21-6-2002) (grifou-se).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
ACREANA N. 1.618/2004. REGRAS QUE PROÍBEM O CORTE 
RESIDENCIAL DO FORNECIMENTO DE ÀGUA E ENERGIA 
ELÉTRICA PELAS CONCESSIONÁRIAS POR FALTA DE PA-
GAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR 
SOBRE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA 
DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO DE FORNE-
CIMENTO DE ÀGUA. AFRONTA AOS ARTS. 22, INC. XII, ALÍ-
NEA B, 30, INC. I E V E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(STF. ADI 3661, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribu-
nal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-086 DIVULG 09-05-2011 PU-
BLIC 10-05-2011 EMENT VOL-02518-01 PP-00001, grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que, mesmo que com fundamento na com-
petência concorrente para legislar sobre direito do consumidor, os Es-
tados-Membros não podem interferir em espaços constitucionalmente 
definidos como de competência privativa da União, a exemplo daquele 
relativo à relação jurídica existente entre usuários e as distribuidoras/
concessionárias/permissionárias dos serviços de energia elétrica.

Ademais, já existe um mecanismo de compensação aos consu-
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midores pela violação dos indicadores DRP (duração relativa de trans-
gressão de tensão precária) ou DRC (duração relativa de transgressão 
de tensão crítica), previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL por meio do Módulo 8 - Procedimentos de Distribuição de 
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, aprova-
dos pela Resolução Normativa nº 863/2019 e Resolução Normativa nº 
871/2020, devendo a compensação ser paga ao consumidor em até 
dois meses após o período da violação do indicador, o que não isenta 
a distribuidora/concessionária ou permissionária do serviço de outras 
punições.

Diante do exposto, tendo em vista que o Estado não pode legis-
lar sobre matéria cuja atribuição constitucional é da União (art. 22, IV, 
CRFB/88) e que já há regulação da matéria pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, ferindo o equilíbrio financeiro dos contratos 
firmados com as concessionárias, oponho veto total ao Projeto de Lei 
nº 462/2019, em face da existência de vício de inconstitucionalidade 
formal.

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 consti-
tucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na obrigatorieda-
de 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 462/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 23 DE SETEMBRO DE 2021, 200º DA IN-
DEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 472 /2021.

Considera de Utilidade Pública o 
Centro de Mães Sagrado Coração de Je-
sus-CMSCJ do Município de São Luís-
-MA. 

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Centro de 
Mães Sagrado Coração de Jesus-CMSCJ, inscrita no CNPJ sob o Nº 
21.975.129/0001-95, com sede e foro no Município de São Luís, Estado 
do Maranhão.

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

                  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de setem-

bro de 2021. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI N° 473 / 2021

Cria o “Programa Trabalho e Liber-
dade”, para geração de emprego e renda 
a ex-apenados (pessoas que já cumpriram 
pena) livres e ressocializados, que opor-
tuniza a reintegração dessas pessoas no 
mercado de trabalho. Em parceria com o 
programa Trabalho com Dignidade, de-
senvolvido pela Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária e supervisionado pela 
Secretaria de Estado do Trabalho e da 
Economia. Por meio de parcerias entre o 
Governo do Maranhão e as empresas pri-
vadas que adotem o Programa.

Artigo 1º - Fica declarada a Lei que cria o Programa Trabalho e 

Liberdade, cujo objetivo é a reintegração de ex-apenados livres e res-
socializados ao mercado de trabalho formal, através de uma Parceria 
Público Privada entre Governo do Estado do Maranhão e as empresas 
privadas que adotem o Programa. 

Artigo 2º Os indivíduos que cumpriram o total de pena privativa 
de liberdade nas Unidades Prisionais do Estado poderão contar com 
a certificação do programa “Trabalho com Dignidade”, desenvolvido 
pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP/Ma) e com o ca-
dastramento específico junto à Secretaria de Estado do Trabalho e da 
Economia Solidária (SETRES/Ma).

Artigo 3º O Programa Trabalho e Liberdade é uma Parceria Pú-
blico Privada entre Governo do Estado do Maranhão e as empresas ca-
dastradas. A contratação desta mão de obra implica o benefício fiscal à 
empresa de 50% do salário mínimo deduzido no recolhimento do im-
posto estadual devido.

Artigo 4º - A contratação deste profissional, representa a geração 
de emprego, a ressocialização social das pessoas e, ao mesmo tempo, o 
apoio a empresas interessadas na obtenção de benefício fiscal, quando 
contratar profissionais formados pelo Programa Trabalho e Liberdade. 

Artigo 5º - Para o efeito de dedução do imposto estadual devido, 
às empresas vinculadas ao Programa, deverão apresentar a contratação 
de seu pessoal junto a Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ).

Parágrafo Único - Os requisitos para o cadastramento das empre-
sas interessadas junto à Sefaz/Ma, serão os mesmos da Regulamentação 
de Benefícios Fiscais do Estado, do Decreto nº 19.714 de 10 de julho 
de 2003 e Decretos 33.321 e 33.322 de 11 de Setembro de 2017. Além 
do conjunto de leis que regula o procedimento de cadastro temporário, 
lançamento, isenção e encerramento do benefício fiscal recebido pelas 
empresas.

Artigo 6º - A comprovação da qualificação do profissional, será 
apresentada por meio de certificação de participação da Oficina do pro-
grama “Trabalho com Dignidade” emitida pela SEAP-MA. 

Artigo 7º - As empresas que admitirem pessoas participantes do 
programa Trabalho com Dignidade terão o subsídio de 50% do salário 
mínimo através de dedução do imposto estadual devido. 

Artigo 8º - A sistematização e disponibilização do banco de da-
dos dos profissionais certificados será feita pela Secretaria de Estado do 
Trabalho e Economia Solidária (SETRES). 

Artigo 9º - As empresas participantes deverão tirar dúvidas e de-
mais acompanhamentos, junto às Secretarias envolvidas no Programa 
Trabalho e Dignidade. 

Parágrafo Único - Toda empresa do setor privado com registro de 
atuação poderá participar do Programa Trabalho e Liberdade. 

Artigo 10º - Os contratos de trabalho, deverão ter no mínimo um 
(1) ano, prorrogável por mais um (1) ano. 

Artigo 12º - Não serão permitidos contratos de trabalho avulsos 
ou intermitentes. 

Artigo 13º - O subsídio pago às empresas não se aplica aos ex-
-apenados que tenham cumprido pena pelo cometimento de crimes he-
diondos, ou que tenham parentesco até o terceiro grau com diretores, 
sócios e administradores das empresas contratantes. 

Artigo 14º - Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo 
Estadual do Maranhão, através de sua Secretaria responsável, procederá 
aos registros necessários nos livros próprios do órgão competente.

Artigo 15º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

São Luís – MA, em 20 de setembro de 2021. - Mandato Po-
pular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado 
Estadual – PT

                   
JUSTIFICATIVA

Hoje, no Estado do Maranhão, 6431 homens e 563 mulheres e 
privadas de liberdade exercem algum tipo de atividade laboral, entre 
serviços e assistências. A prática ressocializadora é um dos pilares do 
nosso sistema penitenciário, capaz de elevar o grau de escolaridade e 
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profissionalismo da pessoa reclusa, enquanto cumpre a pena e diminui 
diretamente o índice de reincidência criminal.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do estado, 
o número de custodiados inseridos em atividades de trabalho interno 
cresceu 7 vezes mais do que em 2020. Esse dado coloca o Maranhão em 
1º lugar no ranking nacional do Departamento Penitenciário Nacional 
(Depen). Além disso, o número de analfabetos é quase zero, registrando 
a taxa de 0,116% em todas as unidades prisionais, o que representa 
menos de 20 pessoas analfabetas inseridas no sistema de custódia do 
estado.

Até o presente momento, o Maranhão lidera o ranking do Depen 
com o total de 4,7 mil pessoas privadas de liberdade inseridas em ativi-
dades laborais e profissionalizantes. O trabalho dos internos é profissio-
nalizado através das Oficinas do programa Trabalho Digno.

Além da fabricação de bloquetes, que já ultrapassou a marca de 
2 milhões produzidos para a pavimentação de vias públicas em parceria 
com o Governo do Estado, os internos ainda têm trabalhado na fabrica-
ção de móveis planejados, fardamento escolar, reforma de carteiras es-
colares, praças e espaços públicos. Destaque ainda, para o investimento 
na área de construção civil, com o investimento do Estado em mais de 
70 fábricas implantadas no sistema prisional.  

Diante dos fatos, é importante destacar que ainda há muito para 
ser feito. A ressocialização de pessoas que cumpriram pena privativa 
de liberdade é um grande desafio no Brasil inteiro. Em média, 80% dos 
dos que saem das prisões voltam a cometer crimes, o que custa mais 
aos cofres do estado e da população. Isto é, custa menos ressocializar 
através da educação e da profissionalização, pois aquela pessoa além 
de ter estímulo a uma vida fora do crime, irá custar menos ao estado e 
contribuirá para a redução da criminalidade na sociedade. 

Portanto, estamos vivendo um período de progresso na prática 
ressocializadora das pessoas custodiadas no estado. E por isso, devemos 
preparar as empresas e a sociedade para integrar essas pessoas de volta 
ao mercado de trabalho aqui fora, sem que isso seja uma dor, preocupa-
ção ou insegurança, tanto para os profissionais ressocializados, quanto 
para a sociedade em geral. 

Por fim, este projeto pretende incentivar a geração de emprego 
a partir da contratação de mão de obra profissionalizada de ex custo-
diados (que tenham cumprido a pena) com certificação pelo programa 
Trabalho Digno, a partir da parceria entre o Governo do Estado e as 
Empresas Cidadãs participantes devidamente cadastradas na Sefaz/Ma.

Pelas razões expostas, peço o apoio dos meus pares para a apro-
vação deste Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de setembro de 2021. 
- Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Esta-
dual – PT

PROJETO DE LEI N°474 / 2021

Obriga os planos de saúde que 
atuam no âmbito do Estado do Maranhão 
a instalarem e manterem postos presen-
ciais de atendimento, e dá outras provi-
dências.

Art. 1º Ficam as operadoras dos planos de saúde que atuam no 
Estado do Maranhão obrigadas a instalarem e manterem postos presen-
ciais de atendimento na capital do Estado e nos municípios com mais 
de cem mil habitantes.

§ 1º Os postos presenciais a que se refere o caput deste artigo 
deverão contar com funcionários habilitados a prestarem o devido 
atendimento para seus usuários.

§ 2º Os postos de atendimentos locais, deverão, também, ser 
dotados para recebimento protocolizado de reclamação dos usuários e 
dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Art. 2º As operadoras dos planos de saúde alcançadas por esta Lei 

terão um prazo de seis meses, a partir de sua sanção, para se adequarem 
à nova regra.

Art. 3º O não cumprimento desta Lei sujeitará o infrator às san-
ções previstas no Capítulo VII do Título I da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro 1990.

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação 
das penalidades competem aos órgãos de Proteção e Defesa do Con-
sumidor.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA
Constitui uma das diretrizes essenciais do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (CDC, Lei nº 8.078, de 1990) a “compatibiliza-
ção da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 
econômico e tecnológico” (art. 4º, III). Assim, cumpre, consequente-
mente, ao Estado Regulador, assegurar que os progressos tecnológicos 
não coloquem em risco o equilíbrio das relações de consumo e não ex-
ponham o consumidor a retrocessos em seus direitos e garantias.

O emprego cada vez mais maciço dos serviços de atendimento 
por meio telefônico oferece induvidosas vantagens para os prestado-
res de serviços públicos, que reduzem seus custos de manutenção com 
postos presenciais de atendimento, e para os clientes, que, em tese, dis-
põem de um canal de contato instantâneo e acessível aos fornecedores. 

Entretanto, sem embargo de suas qualidades, muitas vezes esses 
serviços se colocam como obstáculos para a concretização dos interes-
ses mais básicos dos consumidores, seja pelo uso excessivo de sistemas 
automatizados, que impedem o diálogo com os atendentes, seja pelas 
dificuldades de se comprovar as informações e decisões tomadas nesse 
ambiente.

Assim, em relação aos planos de saúde, o presente projeto pre-
tende enfrentar essa questão ao determinar a instalação e manutenção 
de postos presenciais de atendimento na capital do Estado e nos muni-
cípios com mais de cem mil habitantes.

Lei semelhante já fora aprovada por esta casa no ano de 2015. 
Trata-se da Lei 10.278 de 9 de julho, que dispõe sobre atendimento 
presencial das empresas prestadoras de serviços na área de internet, de 
telefonia e televisão por assinatura, no Estado do Maranhão. Assim, por 
já haver lei aprovada neste sentido nesta casa e por estarmos legislando 
concorrentemente sobre Direito do Consumidor nos termos do art. 24, 
incisos V e VIII da Constituição Federal de 1988, não vislumbramos 
óbice para a rejeição deste projeto.

Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos Excelen-
tíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 475/2021

Considera de utilidade pública o 
instituto cuidar-cultura, integração social, 
desenvolvimento, ação e meio ambien-
te com responsabilidade e    dá    outras    
providências.

Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto CUI-
DAR-CULTURA, INTEGRAÇÃO SOCIAL, DESENVOLVIMEN-
TO, AÇÃO E MEIO AMBIENTE COM RESPONSABILIDADE, 
com sede e foro em São Luís - MA.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
                  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de setem-

bro de 2021. – Fábio Braga - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 354 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 160 do Regimento Interno des-
ta Casa e com fundamento no art. 37 da Constituição Federal c/c art. 
11 da  Lei Federal nº 12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de São 
Luís, Exmo. Sr. Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de 
Informação e Tecnologia de São Luís, Sr. Felipe de Abreu Falcão, 
informações sobre a contratação emergencial da empresa WIKI TELE-
COMUNICAÇÕES EIRELI, no valor global de R$ 1.842.000,00 (Um 
milhão, oitocentos e quarenta e dois mil reais), por meio do processo 
administrativo nº 8.226/2021, requerendo, de forma mais específica:

a) justificativa para a pesquisa de preços ter sido realizada com 
empresas que não demonstravam capacidade instalada para atender 
uma demanda imediata no município de São Luís, como as empresas 
CHAPANET INTERNET, do município de Chapadinha, e CERTA IN-
FORMÁTICA, do município de Codó;

b) justificativa para uma parcela das unidades elencadas na con-
tratação emergencial já possuir contratos administrativos vigentes para 
o objeto pretendido, como é o caso da Sede do SAMU (Situada no bair-
ro do Filipinho) e da Coordenação de Zoonoses (Situada na Estrada de 
Ribamar), que constam no objeto do Contrato nº 90/2016/SEMUS.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO N° 355 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado 
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realiza-
da logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei 
Complementar Nº 006/2021, de autoria do Poder Judiciário.   

.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM 28 DE SETEMBRO DE 2021. - Professor 
Marco Aurélio   - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5510 / 2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTIS-
SIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, SE-
NHOR MÁRCIO JERRY, solicitando providências no sentido de de-
terminar, QUE SEJA AVALIADO OS DANOS CAUSADOS PELAS 
CHUVAS A QUADRA POLIESPORTIVA, MARECHAL LOTT, LO-
CALIZADA NO BAIRRO DO RETIRO NATAL, COMPLETAMEN-
TE ALAGADA NO INVERNO, FOTO EM ANEXO, E PROVIDEN-
CIADO A IMEDIATA RECUPERAÇÃO, considerando que com base 
na patologia verificada sejam determinados os serviços de engenharia a 
serem executados para corrigir defeitos e preservar a vida dos despor-
tistas do referido bairro e bairros circunvizinhos.

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

Nossa propositura atende ao apelo de um apoiador da comunida-

de do Retiro Natal, cujo compromisso é lutar por ações que melhore a 
qualidade de vida das pessoas que residem no bairro e, no caso espe-
cífico, que preserve a vida dos praticantes do esporte, cópia do ofício 
em anexo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 27 de 
setembro de 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 5511/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado da Fazenda, Senhor 
Marcellus Ribeiro Alves, solicitando estudo de impacto e, se viável, 
majoração do teto na isenção do ICMS (Importo sobre circulação de 
mercadorias e serviços) para os casos de aquisição de veículo automo-
tor das pessoas com deficiência (PCD) no total de R$ 140.000,00 (cen-
tro e quarenta mil reais). 

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

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

INDICAÇÃO Nº 5512/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios à Prefeita do Município de Paço do Lumiar, Senhora 
Maria Paula Azevedo Desterro e ao Secretário Municipal de In-
fraestrutura de Paço do Lumiar, Senhor Walburg Ribeiro Gonçal-
ves Neto, solicitando a adoção de todas as medidas para incluir a Ave-
nida do Trabalhador, no Bairro Roseana Sarney em Paço do Lumiar no 
cronograma de pavimentação e recuperação asfáltica desse Município. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 23 de setembro 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5513 / 2021     

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como 
ao Secretário de  Estado da  Educação do Maranhão, Senhor Felipe Ca-
marão, solicitando que aprecie a possibilidade de  INCLUIR MEDI-
DAS  DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À 
DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PRO-
JETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO 
DO MARANHÃO.
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A pandemia da Covid-19 causou um verdadeiro caos social. Pelo 

número de mortes, em que até o presente momento ultrapassam 500 
mil pessoas que perderam suas vidas por conta desse vírus. Importante 
ressaltar que diversas medidas de isolamento social foram instituídas. 
O fechamento das escolas, universidades, clubes, praças, parques e lo-
cais de atividade física enclausurou crianças, adolescentes e adultos. 
Mesmo mantidos os serviços essenciais, as crianças, adolescentes e jo-
vens foram afastados do convívio social e forçados ao isolamento. Tais 
medidas se deram, em grande parte, devido a experiências anteriores 
aos surtos do vírus da Influenza, e necessárias para a diminuição da 
transmissibilidade.

Os impactos da pandemia na infância e adolescência têm efeitos 
diretos e indiretos. Os efeitos diretos dizem respeito às manifestações 
clínicas da Covid-19. Já os efeitos indiretos são os mais variados, tais 
como, prejuízos no ensino, na socialização e no desenvolvimento, visto 
que creches, colégios, escolas técnicas, faculdades e universidades ti-
veram que ser fechadas. O afastamento do convívio familiar ampliado, 
com amigos e com toda rede de apoio agravando vulnerabilidades. O 
estresse, e sua toxicidade associada, afeta enormemente a saúde mental 
de crianças, adolescentes e jovens gerando um claro aumento de sinto-
mas de depressão e ansiedade, entre tantos outros transtornos.

Nesse contexto, apresentamos esta indicação que inclui  medidas 
de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas do Estado do 
Maranhão com a finalidade precípua de prevenir, identificar e promover 
o tratamento de transtornos mentais de crianças, adolescentes e jovens 
considerados, em especial, os agravos advindos da pandemia da Co-
vid-19.

 Por fim, é meritória a proposta ora apresentada, visando este ce-
nário.

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 23 de Setembro de 2021. - DR. 
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 5514 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor 
Felipe Costa Camarão, Secretário de Estado da Educação (SEDUC) 
e ao Excelentíssimo Senhor Anderson Lindoso, Secretário de Estado 
da Cultura, no sentido de que adotem providências para a garantia da 
readequação do Farol da Educação da cidade de Nina Rodrigues para 
que nele funcione o Museu da Balaiada em conjunto com a biblio-
teca da cidade.

Indico ainda a necessidade do Estado fazer a aquisição do Acervo 
do referido Museu que se encontra disposto de forma inadequada e em 
espaço precário naquela cidade.

O resgate historico da Revolta da Balaiada, consiste em um gan-
ho educacional, cultural e também turístico para a cidade de Nina Ro-
drigues e região, que poderá ser acessado por estudantes e visitantes 
daquela pitoresca cidade. 

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Estado da Educação, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a readequação 
do Farol da Educação, para que o mesmo possa congregar um espaço 
de educação e cultura para a cidade, solicitando antes de tudo o amplo 

apoio dos pares desta Casa Legislativa para a aprovação da referida 
proposição legislativa.

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

São Luís – MA, em 24 de setembro de 2021. - Mandato Po-
pular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado 
Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 5515 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua 23, bairro Cidade Verde II, Paço do Lumiar/MA, com o 
objetivo de dar fim aos transtornos causados a comunidade, dentre eles, 
formação de lamaçal. Segundo relato dos moradores, durante o período 
chuvoso, os transportes coletivos não passam no local, causando prejuí-
zos à comunidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5516 / 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 infraestrutura na 
Avenida Chico Mendes, Cidade Verde II, Paço do Lumiar/MA, com o 
objetivo de dar fim aos transtornos causados a comunidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5517 / 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 
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Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua 25, Cidade Verde, Paço do Lumiar/MA. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5518 / 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 infraestrutura na 
Alameda 2A, Quadra 8B, Paranã III, CEP: 65130-000, Paço do Lumiar/
MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de setembro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5519/2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois 

de ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Equatorial Energia Maranhão, SR. AUGUSTO 
DANTAS BORGES solicitando que determine ao Setor de expansão 
de energia desta companhia, os referidos serviços nas localidades e ter-
mos abaixo especificados:

Município: Riachão/MA
Localidade: Assentamento Alegre
Problema relatado pela comunidade: Ligação de energia elé-

trica para abastecimento de 30 famílias – Rede distante há 600 metros 
do local.

Município: Matinha/MA
Localidade: Quilombo Alto das Pedras – Distante 25km da sede
Problema relatado pela comunidade: Necessita de colocação 

de transformador para suprir a demanda
Município: Monção/MA
Localidade: Povoado de Piquizeiro de Zé Vieira 
Problema relatado pela comunidade: colocação de posteamen-

to e 
rede elétrica com extensão aproximada de 5km. Atendimento de 

10 famílias.
As solicitações acima especificadas se fazem necessárias para 

que as famílias ali residentes possam ter acesso universal a este serviço 
público essencial à vida em tempos atuais.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 24 de setembro de 2021. - “Mandato Popular! - Deputado LUIZ 
HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 5520/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, e ao Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São 
Luís - SMTT, Senhor José Cláudio Costa Ribeiro, solicitando adoção 
de medidas administrativas visando dar publicidade para os usuários 
do serviço público de transporte urbano sobre o estado de conservação, 
tempo de uso do veículo, data da última revisão e empresa responsável 
pelo procedimento, por meio de afixação das informações no próprio 
meio de transporte.

Os recentes acidentes ocorridos em ônibus que circulam na ca-
pital maranhense apontam o péssimo estado de conservação. Na sema-
na em curso, um desses veículos pegou fogo sem intervenção externa 
apontado os riscos e uso desses serviços pelos usuários. Situações que 
justificam a medida.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 24 de setembro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique Lula, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA (sem 
revisão do orador) - Bom dia, Assembleia! Bom dia a todos que nos 
acompanham pelas redes sociais, pela TV, pela Rádio! Bom dia, Senhor 
Presidente Othelino, deputados e deputadas aqui presentes nessa sessão 
de hoje. Eu me inscrevo, Deputado Antônio Pereira, Deputado Marco 
Aurélio, Deputado Rildo Amaral, para falar de uma visita que fiz à 
região Tocantina. Naturalmente, Deputado Yglésio, que peço permissão 
aos companheiros que são da região para falar do que lá vi e ouvi, 
de tantas agendas que fiz em Senador La Rocque com o Partido dos 
Trabalhadores, meu companheiro, Secretário de Agricultura, João do 
Pato, meu vereador, vereador do PT, no município, Filipinho, Prefeito 
Bartolomeu, correligionário do meu colega parlamentar Antônio 
Pereira. Também estive em Imperatriz, onde tive a oportunidade de 
rever um grande amigo que trabalhou comigo em Pedreiras e que, 
hoje, apresenta, ancora um dos principais programas que discute 
a política do Estado, discute os problemas da região e os problemas 
do Estado, o repórter, radialista e jornalista Arimatéia Júnior. Nós 
somos amigos de longa data. E eu quero aqui, também, me dirigir a 
Arimatéia pela generosidade e pela receptividade que teve conosco, 
mas, principalmente, cumprir a agenda com mais tempo no município 
de Açailândia, onde também estive com meus companheiros Antônio 
Arismar, Antônio Filho, Secretário de Agricultura do município, 
companheiro Denis, Vereador do PT, naquela cidade, companheiro 
Vagner, companheiro Bartolomeu, companheira Josélia, Zequinha, 
Luiz Matias e tantos outros companheiros que estiveram conosco, além 
do Prefeito Aluísio Souza, que dirige e gesta aquele município. A todos 
meus agradecimentos pela receptividade, meus agradecimentos pela 
cordialidade que nos receberam, mas eu quero fazer uso aqui da tribuna 
para ler uma carta que recebi de mulheres do Assentamento Francisco 
Romão. A carta por si só diz tudo o que penso sobre o tema que a 
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carta aborda. Carta ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Luiz 
Henrique Lula da Silva, Assentamento Francisco Romão, Sindicato dos 
Agricultores e Agricultoras Rurais de Açailândia, Casa das Mulheres 
Semente da Terra da Região Novo Oriente, Acampamento Agro Planalto, 
Assentamento Planalto 1, Assentamento Novo Oriente, Assentamento 
João do Vale. “Senhor Deputado, inicialmente, saudamos V.Ex.ª. 
Vinhemos - estou lendo literalmente -, por meio desta carta, encaminhar 
nossas demandas com o intuito de sermos atendidos, pois sabemos que 
você é a nossa voz diante do posto que assume. Citamos aqui a grande 
violação dos impactos ambientais, a vida dos agricultores e de todas as 
pessoas da região, mulheres, crianças, jovens e idosos, com a expansão 
do agronegócio e das monoculturas e dos grandes empreendimentos em 
nossos territórios. Citamos a falta de execução de políticas públicas, 
o que é um fator negativo que contribui para que ocorra a evasão e 
o êxodo rural, a saber: estrada de má qualidade, fornecimento de 
energia elétrica precário, falta de um posto de saúde, falta de uma 
quadra poliesportiva e lazer, falta de saneamento básico, moradia de má 
qualidade, falta de incentivo para a geração de emprego e renda para as 
famílias, mulheres e jovens para que possam ter autonomia econômica. 
A atual conjuntura não nos favorece enquanto sujeitos do campo, onde 
as pautas da reforma agrária estão sendo corrompidas. A criação dos 
assentamentos, o MDA, o Incra, movimentos sociais tragicamente estão 
sendo soterrados. Citamos ainda o sistema rígido que criminaliza os 
partidos de esquerda e fortalece os conflitos agrários que oprimem, 
de forma cruel, os pequenos agricultores. Pedimos apoio a esse novo 
projeto que foi criado coletivamente por nós, mulheres do campo, Casa 
das Mulheres Semente da Terra, pois, por meio dessa Casa, estamos 
resistindo a todo tipo de agressões. Sendo assim, esperamos que o 
senhor, junto à Câmara dos Deputados, seja a nossa voz, a esperança 
de trazer dias melhores aos mais necessitados. Assentamento Francisco 
Romão, Açailândia, 25 de setembro de 2021, Coordenação da Casa e 
Defesa das Mulheres Sementes da Terra. Raimundo de Sousa Rodrigues, 
Auzineide Rocha Moraes, Maria dos Reis Rocha Moraes da Silva”. São 
as três companheiras que assinaram em nome da entidade Mulheres 
Sementes da Terra, que se organizou, em Francisco Romão, e traz essa 
pauta para esta Casa, não só para este deputado, eu agradeço até a 
generosidade que elas se dirigiram a este parlamentar, mas eu acho que 
o que elas trazem aqui com os problemas disseminados, principalmente 
pela aplicação de agrotóxico, num momento que nós vamos discutir 
o novo Código Ambiental, no momento em que essa Casa terá que 
discutir a Lei de Terra, a atualização da Lei de Terra, é muito importante 
ouvir a voz dessas pessoas. E eu fiz questão de ler na íntegra a carta a 
mim dirigida, mas entendo que essa carta não diz respeito tão somente 
a este deputado, mas à Assembleia como um todo. Porque os problemas 
aqui acusados, os problemas aqui sentidos e apontados como êxodo, 
como a disseminação de maneira gananciosa do agronegócio sem 
limites para aplicação de agrotóxico. E aqui não está um deputado que 
é inimigo do agronegócio. Entendo que o agronegócio é importante, 
principalmente para as divisas econômicas do país, a balança comercial. 
É importante para a economia, mas a ganância do agronegócio não 
pode se sobrepujar à vida dessas pessoas. Portanto, nós estamos aqui 
na tribuna da Assembleia Legislativa trazendo esse pedido de socorro, 
porque o que eu ouvi lá no assentamento Francisco Romão, e visitei os 
espaços que eram de assentados e que agora estão vazios, de assentados 
que venderam seus próprios lotes, por ausência de política pública 
para a agricultura familiar, para o agricultor familiar. Portanto, essa 
preocupação do êxodo, essa preocupação do uso indiscriminado de 
agrotóxico, chuvas de veneno que matam a plantação deles, que matam 
os animais deles e que matam as pessoas. Ela precisa dar um basta. E 
é essa Casa  responsável, Presidente, pela disciplina do novo Código 
Ambiental, pelo disciplinamento do que vem ser a...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, deputado! 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA – Agradeço 
inclusive a generosidade, Presidente. Dito isso, companheiros e 
companheiras deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do 
Estado, urge que nós possamos botar o dedo, e que sem ser inimigo 

do agronegócio, volto a dizer, mas nós não podemos nos submeter a 
ganância de alguns, que não são todos, por óbvio, agronegócio tem 
empresários responsáveis, talvez a grande maioria. E olha que eu estou 
falando aqui como deputado que não é de partido que eles sequer pensem 
em apoiar, são nossos adversários confessos, mas mesmo assim não nos 
colocam aqui na condição de inimigos deles, de adversários deles, mas 
de um deputado, um parlamentar. E essa Casa também precisa ficar 
antenada para os problemas que atingem a maioria das pessoas nessas 
regiões do estado, onde a fronteira agrícola da monocultura tomou 
conta. Tenho dito, Presidente, muito obrigado pela tolerância.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Dra. Helena Duailibe, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE 
(sem revisão da oradora) – Bom dia a todas e a todos! Exmo. Senhor 
Presidente, demais Membros da Mesa, colegas deputados, internautas, 
funcionários desta Casa. Subo hoje aqui para falar de coisa boa, subo 
hoje aqui para parabenizar o Prefeito Dr. Julinho, que esteve em São 
José de Ribamar e fez, na semana passada, no dia 24, 69 anos. E que 
festa linda eu pude participar! Tivemos uma missa que foi repleta 
de emoção. Uma homilia muito bonita feita pelo Padre Cláudio. Em 
seguida, fomos entregar várias obras. E Dr. Julinho prestigiando o 
pessoal da casa, artista da casa participando, a população participando. 
Então é, assim, um motivo de muita alegria saber que aquela cidade 
está com um governante que gosta do povo, que ama o povo e que 
está trabalhando para o povo. Isso nos deixa muito feliz. E no domingo 
também, pude voltar a São José de Ribamar, dessa vez, para participar 
do encerramento do festejo, o Festejo do Santuário de São José de 
Ribamar, que é uma tradição no nosso estado. E eu diria até que é uma 
tradição no nosso país, porque muita gente de outros estados lotou 
aquela praça e fez com que aquele festejo, como antigamente em que 
se via cheio de gente, pode também ser muito participativo esse ano. 
Eu aproveitei e fiz também uma indicação. Estou encaminhando hoje, 
a pedido do Padre Cláudio Roberto,    para que a estrada MA passe a 
se chamar Estrada dos Romeiros de Ribamar, para que, efetivamente, 
a gente reconheça aquele Santuário  como um Santuário que serve a  
todos  nós  e  que é  um Santuário religioso.  Também destinei para  
São José  de  Ribamar quatro  ambulâncias, novecentos  mil que  eu  
estou  só  aguardando a  Secretaria  de  Saúde  do Estado entregar  
para  melhorar,  cada  vez  mais,  a  saúde deste  município que  está,  
graças  a Deus,  muito  bem  administrado pelo Prefeito  Dr. Julinho.  
Então,  isso é  um motivo de  muita  alegria.  Presidente,  é motivo de  
muita  alegria  saber  que a  terceira  maior  cidade  do nosso estado,  
hoje,  tem um prefeito que  administra  corretamente  aquela  cidade  e 
que  está  fazendo uma  grande  administração.  E  eu queria  encerrar  
dizendo  que  eu  não estava  sozinha. Eu  estive  lá ao lado  do Deputado 
Pará Figueiredo, ao  lado da  colega  Deputada  Detinha,  do Deputado 
Josimar de Maranhãozinho,  do Deputado  Gil Cutrim,  que  também  
aproveitou para destinar  dois  milhões  de emendas para a  reforma  
agora  do Santo, porque  o prefeito já  fez  a Ordem de  Serviço  da  
reforma  da  concha  acústica, mas  o santo, que  precisa  da  reforma, 
o Deputado Gil  Cutrim, na  sexta  feira - eu quero parabenizá-lo -  
se  comprometeu  de  destinar  emenda para  a reforma  do santo.  E 
o Deputado  Josimar  de Maranhãozinho,  que lá  brilhantemente o 
doutor  Júlio disse que  nós  temos que  mudar  o nome  dele.  Não 
deve  mais  ser  Josimar de Maranhãozinho. Maranhãozinho quando 
ele  foi prefeito de  lá e revolucionou aquela cidade, mas que tem que 
ser Josimar do Maranhão, porque é um deputado que trabalha em todo 
o Estado do Maranhão e merece o nosso reconhecimento como Josimar 
do Maranhão. Muito obrigada, colegas. Era isso que eu gostaria de 
trazer para V.Ex.ªs, de transmitir para V.Ex.ªs essas boas notícias e essa 
nossa alegria de ver a nossa terceira maior cidade do Maranhão bem 
administrada pelo Dr. Julinho. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, a Deputada Mical Damasceno, permutando com o Dr. 
Yglésio. V.Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputadas e 
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deputados, funcionários da Casa, TV e Rádio Assembleia, cumprimento 
todos na graça e paz de Deus. Eu quero aqui externar minha alegria, 
a minha satisfação e o que me traz a esta tribuna é um sentimento 
de gratidão. Dizem que a gratidão é a rainha das virtudes. Assim, 
com o coração cheio de gratidão a Deus, eu quero tributar louvores, 
primeiramente, ao meu Deus, por tantas conquistas. Eu vou trazer aqui 
e ler uma parte da Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, 
versículos 3 e 4 que diz assim: (lê). Deputados e deputadas, durante 
a última semana, estivemos reunidos, por três dias, na Assembleia de 
Deus, em São Mateus, por ocasião da 28ª Escola Bíblica de Obreiros 
da nossa Convenção Ceadema - Convenção Estadual das Assembleias 
de Deus do Estado do Maranhão, órgão máximo que representa a 
Assembleia de Deus no nosso Estado. E o meu segundo agradecimento 
vai para a minha amiga e irmã na fé, a Ministra Damares Alves, ministra 
da família, da mulher e dos direitos humanos, do governo federal e que, 
a despeito de tantos obstáculos, me honrou muito ao atender ao nosso 
convite para participar da reunião de nossa convenção. Chegou a pedir 
dois dias de férias para que pudesse atender ao nosso convite. A Ministra 
Damares, quero aqui registrar a minha gratidão e a Deus por sua vinda, 
por sua amizade, e orar a Deus para que continue lhe capacitando 
por tantos desafios. Aliás, eu quero aqui ainda fazer menção que ali, 
enfim, a Ministra Damares recebeu a Medalha Manuel Beckman, que 
os nobres colegas Deputados aprovaram por unanimidade. Aproveito 
para agradecer também, Presidente, eu quero aqui lhe agradecer por 
ter nos ajudado a realizar essa entrega na cidade São Mateus. Eu sei 
que o senhor nos deu apoio. Nosso amigo Bráulio, que é dos bastidores 
me ajudou bastante. E eu quero aqui agradecer a Deus e louvar a 
Deus por sua vinda, Presidente Othelino, meu amigo Bráulio. Quero 
também agradecer a Deus pela vinda da Daniella Tema que também 
se deslocou para lá. Então os motivos de gratidão são muitos, mas, 
sem sombra de dúvida, uma das fortes razões para que meu coração 
transborde de alegria foi a vitória retumbante que tivemos ali. E quero 
agradecer a minha Convenção Ceadema, que, com o apoio maciço dos 
pastores, aprovaram o nosso nome como única pré-candidata oficial 
das Assembleias de Deus ao cargo de Deputada Estadual nas próximas 
eleições. Em um reconhecimento pelo trabalho feito por nós, aqui na 
UEMA, nossos pastores sequer admitiram a existência de pregação. 
Então, só para quem não sabe, eu fui eleita por um projeto político 
das Assembleias de Deus e, quando fui escolhida, passei por uma 
eleição interna, mas, dessa vez, Deus nos deu essa vitória, aí fomos 
escolhidas, Presidente Othelino, por aclamação. E eu quero louvar a 
Deus por todos os nossos pastores da nossa Ceadema, aqueles que se 
destacaram, na verdade, se deslocaram até a cidade de São Mateus, 
para nos dar esse voto de confiança. Nessa Tribuna, eu quero registrar, 
mais uma vez, os meus agradecimentos a minha convenção, aos 
pastores da Assembleia de Deus espalhados por todo o Estado, e que 
nos deram este voto, como eu acabei de falar, eu agradeço aqui ao 
Pastor Francisco Soares Raposo Filho, Presidente da nossa Convenção; 
ao meu pai, Presidente de honra, Pastor Pedro Aldir Damasceno; ao 
Pastor Pedro Cardoso Lindoso; ao Pastor Raifran; ao Pastor Oziel 
Gomes, e ao Pastor José Guimarães Coutinho, à comissão política, e 
a todos os amigos pastores, que defenderam e reconheceram o nosso 
mandato. Estamos agora, ainda mais fortalecidos, e encorajados para 
prosseguir defendendo nossas causas. Sei que tudo que tem acontecido 
não pelos meus próprios méritos, mas pela graça de Deus. Por isso, 
nessa manhã de reconhecimento e gratidão, eu posso dizer, com toda 
a força: A Deus seja a Glória! Desta forma, faço o uso das palavras 
do Salmista Davi, quando cantava dizendo, no Salmo 103, versículo 
primeiro que diz: “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em 
mim bendiga o seu Santo nome”. Eu quero aqui também me reportar a 
todos os nossos irmãos de outras denominações. Quero dizer, que como 
membra da Assembleia de Deus, como representante oficial, também 
sou representante, me sinto representante de todas as denominações. 
A Mical é da Batista, da Presbiteriana, da Adventista, da Assembleia 
de Deus dos Últimos Dias e, assim, é de todas as denominações. Conte 
conosco e a Deus seja a glória!

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputada Mical, 

Presidente, só uma Questão de Ordem. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Deputado Dr. Yglésio por cinco minutos, sem apartes.  Deputado 
Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) – É só para fazer um comentário breve de 30 segundos, porque 
eu acho que isso tem uma importância muito grande para a Deputada 
Mical, ela ter sido a única desse congresso do CEADEMA, e mostra 
que, de fato, você representa uma parcela importante da população do 
Maranhão. e o seu reconhecimento prova isso e o seu trabalho. E nós 
aqui seus colegas somos testemunhas da sua representação do segmento 
da população evangélica  do Maranhão. Então me sinto muito feliz 
porque a senhora, praticamente, foi votada em todos os municípios do 
Maranhão. Na minha cidade mesmo, sem a senhora poder fazer uma 
visita, a senhora tirou quase mil votos. Mostra do poder dos evangélicos 
do nosso estado e fico feliz que a senhora agora foi reconhecida nesse 
congresso importante. E continue firme no seu propósito que Deus vai 
continuar lhe abençoando.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Obrigada, 
Deputado Rafael.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, eu vou pedir que nós não utilizemos como questão 
de ordem os comentários sobre a fala, porque, no Pequeno Expediente, 
não cabe aparte. Vossas Excelências o façam ou no pronunciamento 
do Pequeno Expediente, ou no Tempo dos Partidos. Deputado Doutor 
Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Trago à tribuna, hoje, três 
pautas. E uma das pautas é a questão dos ônibus de São Luís. Nos 
últimos meses, a gente observou uma redução significativa na frota 
de ônibus da cidade. Ao final do governo Edivaldo Holanda Júnior, 
nós tínhamos cerca de 835 ônibus, com uma reserva de contingência 
de cerca de 60 ônibus,  chegando, muito próximo, a 900 coletivos na 
cidade de São Luís. E o quê acontece hoje? Nós estamos limitados a 702 
ônibus. Ou seja, perdemos praticamente 20% da nossa frota num cenário 
em que houve deterioração do sistema de transporte por aplicativo, 
tendo em vista o aumento exorbitante, a disparada do combustível nos 
últimos meses, que é um fenômeno, diga-se de passagem, mundial e 
começa a preocupar, inclusive, por conta do aumento do gás, também, 
mundialmente. A Europa está experimentando o aumento de 300% 
no valor do gás utilizado pelas termoelétricas. A Rússia, por motivos 
claramente geopolíticos, não tem aumentado a oferta. A principal 
reserva europeia, hoje, de gás é na Rússia. Então nós temos uma 
situação muito complicada pela frente e um cenário de inflação também 
à vista que vai dificultar bastante. A própria Uber teria, nos últimos 
dias, descredenciado cerca de mil motoristas por aplicativo por conta 
de cancelamentos de viagens, mas também não tem feito a parte dela, 
que é subsidiar, minimamente, para garantir algum tipo de retorno. 
Hoje, o profissional de Uber é tratado como verdadeiro escravo pela 
Uber, pela 99. A Uber chega a ficar com 25% da corrida de quem 
faz o transporte, de quem faz a manutenção do carro, de quem troca 
o pneu, de quem paga o seguro, ou de quem loca o veículo. O que é 
um verdadeiro absurdo. Então todo esse caldeirão somou uma situação 
muito ruim no transporte urbano de São Luís, que começa cada vez mais 
a maltratar o usuário, que já vem cronicamente sofrendo. Ônibus com 
ar-condicionado, a gente não viu praticamente aumento da quantidade 
por conta dessa questão do combustível. As empresas alegam que 
estão com problemas, mas aí deixam de cumprir o que está previsto 
também na licitação. A Prefeitura de São Luís ainda não acordou para a 
necessidade de subsidiar o transporte como fazem todas as capitais. São 
Paulo, para ter um transporte público de qualidade, injeta no sistema 
de ônibus R$ 1,6 bilhão por ano. Curitiba injeta mais de R$ 90 milhões 
por ano. Aí diz: o transporte é modelo. Claro, é modelo porque há 
investimento na concessão pública, mas as pessoas aqui querem colocar 
apenas para o usuário a questão da tarifa, que não vai somente resolver. 
Se a gente, por exemplo, tivesse o BRT naquela região da MA-203, 
sabe quanto é que era o cálculo da tarifa, Professora Socorro? R$ 8,00. 
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Ia sair para o usuário, se colocasse o BRT e não tivesse subsídio, por 
isso que abortaram o projeto, porque não tem um veículo como aqueles 
articulado a cada 800 metros. Ele consome um litro de combustível, 
imagina o custo disso para o transporte. Então, assim, a bomba relógio 
do transporte, eu já venho avisando, em São Luís, há bastante tempo, e 
não há nenhum tipo de sinalização de melhora. Qual o resultado disso? 
Nos últimos dias, a gente teve dois incêndios, um no dia 17 de setembro 
e outro no dia 22 de setembro. Foi um ônibus da Mercedes-Benz e um 
ônibus Volvo, 2013 e 2015. Muito provavelmente, foi em virtude da 
redução de custo de manutenção, porque não é comum, numa frota de 
700 ônibus, você ter dois literalmente pegando fogo sozinhos. O que a 
gente fez? Uma indicação agora à prefeitura para que sejam colocados 
adesivos indicando a última data de revisão dos coletivos. Toda vez que 
fizer uma revisão, colocar um adesivo na parte frontal para os ônibus 
intermunicipais e para o expresso metropolitano. A gente vai fazer 
como projeto de lei, tendo em vista que esta Casa tem legitimidade. 
Fica meu pedido aos vereadores de São Luís para que se engajem nessa 
causa também, tendo em vista que é competência local. Não poderia 
deixar de falar com alegria sobre a vitória que nós tivemos, digo nós 
porque sou médico, profissional de saúde. O Ministério da Saúde 
finalmente caiu em si depois da bandeira que a gente já levanta, há 
quatro meses, de maneira pioneira, diga-se de passagem, no Brasil, em 
relação à vacinação dos idosos, imunocomprometidos e profissionais de 
saúde. Foi anunciada, na semana passada, a vacinação dos profissionais 
de saúde. A gente não poderia deixar de fazer esse destaque, já está 
na faixa etária dos 50 anos, portanto, você, colega da enfermagem, 
farmácia, médicos, todos os colegas profissionais da área da saúde, 
de todas as áreas, por favor, compareçam às zonas de vacinação para 
tomarem o reforço da terceira dose da Pfizer. Para finalizar, rapidinho, 
esse último minuto, não me cortem até pelo amor de Deus, aproveitando 
o pronunciamento da Deputada Mical que foi ungida aqui pela igreja, 
a indicação que nós fizemos para isenção do ICMS para pessoas com 
deficiência. A nossa proposta é de elevar de 70 para 141 mil a isenção 
do ICMS para a pessoa com deficiência. O governo federal já fez essa 
aprovação no âmbito do IPI e, claro, os veículos, hoje, de R$ 70 mil 
que não têm um câmbio automático, não têm uma possibilidade de 
preparação, são veículos pequenos, a pessoa com deficiência precisa 
de um veículo mais espaçoso. Já falei com o Secretário Marcellus, ele 
se interessou, claro, pela causa. Ele acha o pleito justo e a gente espera 
que o Governador Flávio Dino acate essa nossa solicitação, porque é 
extremamente importante para cada uma dessas pessoas. Mandar um 
abraço também a todas as pessoas com fibromialgia do Maranhão, foi 
grande a repercussão da nossa lei que colocou a pessoa com fibromialgia 
no rol das pessoas com deficiência no Estado, vai garantir direitos a 
essas pessoas que sofrem tanto no dia a dia. Presidente, muito obrigado 
pela tolerância no tempo. A todos um ótimo dia!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente! Bom dia, demais pares, 
Estado do Maranhão! Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o 
Maranhão e sobre a sua população. Presidente, dois assuntos: O primeiro 
deles é com relação a possibilidade de fraude e corrupção na licitação 
do sistema de travessia do ferry em São Luís. E várias ocorrências, nós 
já estamos investigando. Estamos cobrando informações do Governo 
do Estado e vamos também cobrar investigação do Ministério Público. 
Vejamos, o Governo do Estado fez uma intervenção, somente uma das 
empresas com alegações esdrúxulas e agora vai reformar por mais de 
vinte milhões três ferries de empresa privada. Isso para quê? Para depois 
colocar na mão de outra empresa que ganhou licitação? A empresa que 
ganhou licitação não tem nenhum um ferry. Os requisitos não foram 
nem preenchidos. Precisava ter, no mínimo, quatro embarcações. A 
empresa tem embarcação de travessia no Pará, não tem know how, não 
tem o equipamento específico e muito menos o ferry. Então, vejam 
só, o absurdo! Possibilidade de fraude. Possibilidade de corrupção. 
E mais grave ainda, inclusive com dedo disse o secretário, com o 
dedo de pessoas ligadas ao governo, uma verdadeira esculhambação, 

fraude, possibilidade de fraude e de corrupção na travessia do ferry 
no Estado do Maranhão. Estamos solicitando informações do governo 
e solicitando também investigação do Ministério Público. Esse é 
o primeiro assunto, Senhor Presidente. Segundo assunto, ontem, 
estivemos reunidos com trabalhadores do Estado do Maranhão que 
estão passando por humilhação, estão sendo humilhados, ultrajados, 
que saem de casa para ir trabalhar, sem ânimo e o pior de tudo esses 
trabalhadores que trabalharam durante toda a pandemia realizando um 
trabalho sério, um trabalho digno. Outros estão sendo pressionados 
pelo próprio Governo do Estado que era para dar garantias, que era 
para ele melhorar a qualidade de vida desses profissionais. Profissionais 
importantes, que trabalham com os nossos jovens, trabalham com 
os nossos adolescentes na Funac, são agentes socioeducativos, são 
monitores, serviços gerais, cozinheiras, auxiliares, que, na última 
terça-feira, o governo baixou uma Portaria, por meio da SEDIHPOP, e 
por meio da Presidente da Funac, mudando a escala de serviço desses 
homens e mulheres, que há 15 anos é uma escala de 12 por 60. Aí 
mudaram a escala de 12 por 36, sem explicação nenhuma. E aí vai ter 
um desgaste muito maior, problema de saúde mental, vão ter um gasto 
financeiro muito maior com transporte e não tem reposição pecuniária 
nenhuma, não aumentaram o salário de jeito nenhum. Então, homens 
e mulheres que estão angustiados, prejudicados, e ninguém faz nada? 
Ontem eles estiveram reunidos com o Secretário Francisco Gonçalves, 
solicitaram que ele pudesse revogar essa portaria. Hoje tem reunião 
com a presidente da FUNAC. Nós estamos implorando, solicitando, 
pedindo ao Governo do Estado que possa revogar essa portaria. Essa 
escala de 12 por 60 já é utilizada há mais de 15 anos. E, agora, na última 
terça-feira, de forma arbitrária, mudaram a escala de 12 por 60 para 12 
por 36. A situação é tão grave que a gente era para estar lutando era para 
mudar a qualidade de vida dos servidores. Trabalhadores que trabalham 
no stress, em um bairro de área perigosa, não tem salubridade. Ontem, 
inclusive, fizemos reunião por volta das 20h até quase 22h. Depois 
que saímos da reunião, teve um incidente lá na Maiobinha. E nesse 
incidente tocaram fogo em colchões, teve um princípio de rebelião. E 
quem está à frente? Esses homens e mulheres que cuidam tão bem da 
FUNAC. E é por isso que eu estou solicitando ao Governo do Estado, 
ao Secretário Francisco Gonçalves que tenha benevolência, que tenha 
bondade no coração e possa revogar essa portaria. Já apresentamos, 
hoje, o primeiro documento solicitando ao Governo do Estado que 
possa revogar a portaria. Segundo: apresentamos outro documento, que 
o Governo do Estado e a SEDIHPOP possam explicar qual o estudo, 
quais os critérios, por que mudaram a escala de 12 x 60 para 12 x 36 
sem estudo nenhum, sem justificativa nenhuma? Só porque a presidente 
quer? Só porque eles querem? Para prejudicar o servidor? E terceiro: 
estamos solicitando ao Governo do Estado que possa regulamentar a 
categoria e a profissão. E, por último, Senhor Presidente, solicitando 
à Comissão de Direitos Humanos que faça uma visita na FUNAC, 
principalmente na Maiobinha. Eu, em particular, vou visitar todos. 
Então agentes socioeducativos da FUNAC, monitores, serviços gerais, 
cozinheiros, todos vocês, vocês não estão sozinhos. O Deputado 
Wellington está nesta luta com vocês não só para voltar a escala 2 por 
60, mais melhorias, pagar insalubridade e ajustar o salário de vocês, 
realização do concurso público. Na luta pela qualidade de vida de 
vocês. Estamos juntos. Contem comigo. Vocês não estão sozinhos. E, 
hoje, eu tinha uma reunião, uma audiência. Eu vou tentar remarcar para 
tentar acompanhar vocês nessa reunião de três horas com a presidente 
Solimar Saboya. Então contem comigo. Estamos juntos. Vamos lutar 
para revogar a portaria, voltar a escala de 2 por 60. E vocês não estão 
sozinhos. Contem com minha luta. Governador do Estado, não maltrate 
esses servidores públicos do Maranhão que lutam tanto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada professora Socorro Waquim, a última oradora do Pequeno 
Expediente, em razão que já estamos chegando às 10h30, horário 
regimental da Ordem do Dia. V. Exa. tem cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem 
revisão da oradora) – Senhor Presidente, demais deputados, deputadas 
presentes na Casa, os que estão também virtualmente, Comunicação 
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desta Casa, funcionários. Bom dia a todos e a todas! Presidente, hoje eu 
apresento a esta Casa uma proposição que considero muito importante, 
por meio da indicação à Mesa Diretora desta Casa, indicando à bancada 
federal do Maranhão a solicitação de votação favorável à PEC 32/2020. 
Essa PEC consta da reforma administrativa que ora está em tramitação 
no Congresso Nacional, a qual indicará ou incluirá as GCMs, que 
são as Guardas Municipais do Brasil inteiro, no inciso 7º do caput do 
artigo 144, da Constituição Federal, dando, assim, o reconhecimento 
de natureza policial a essas guardas, uma vez que essas instituições, 
Deputado Fábio, as guardas municipais já foram inseridas nas áreas 
da segurança pública nacional, tanto opor decisão do STF como 
também pelas Leis n.º 13.022/14 e a Lei 13.675/15. Essa luta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, é uma luta de mais de 130 mil 
guardas municipais do Brasil inteiro, que, com justa ordem, representam 
apenas não só uma correção administrativa, mas a regulamentação do 
quesito constitucional, uma vez que são órgãos de segurança pública 
e de defesa social, que garantem, acima de tudo, direitos humanos e 
sociais aos cidadãos em mais de dois mil municípios no Brasil. Mais de 
dois mil municípios, hoje, brasileiros já têm as suas guardas municipais, 
Deputado Fábio Macedo, e eles precisam ter essa ordem policial para 
que possam agir cada vez melhor pela segurança pública básica dos 
nossos municípios. A PEC 32/2020 apoia uma segurança pública de 
qualidade e, consequentemente, apoia a melhoria de vida da sociedade, 
pois permitirá a implantação definitiva da segurança pública básica, 
o que certamente melhorará os índices de agressão à mulher, vítima 
principalmente do feminicídio. Se a gente pegar as estatísticas atuais, 
principalmente no período da pandemia, nós vamos ver que, a cada 
duas horas, no Brasil, morre uma mulher de feminicídio. Estupro de 
vulneráveis, nós vamos ver mais de 50 mil pessoas no Brasil que sofrem 
de acidente de trânsito, vamos ver mais de 30 mil jovens entre 12 e 15 
anos que também têm problemas com drogas, com crimes violentos, 
enfim. As guardas municipais são muito importantes para que possam 
efetivar o seu trabalho de ir contra a violência nas cidades. É na cidade 
que vivem as pessoas, é na cidade que nós moramos, é na cidade 
que as guardas trabalham, por isso a minha defesa no sentido de que 
essa indicação seja acolhida pela bancada federal do Maranhão para 
que possa votar a favor da PEC 32/2020, que dará maior segurança 
jurídica a nossas guardas municipais. Concluo, Senhor Presidente, 
parabenizando aqui, já antecipadamente, o Dia da Guarda Municipal 
que será no próximo dia 10 de outubro, ressaltando o meu crédito e 
reconhecimento ao trabalho da Guarda Municipal de Timon que tive a 
felicidade de implantar quando fui prefeita daquela cidade e que hoje 
com mais de 112 guardas municipais realizam um grande trabalho de 
defesa  com pelotão especial que cuida  das escolas e protege os nossos 
jovens dos traficantes, que também cuida do nosso povo, que é o maior 
patrimônio que nós temos para ser cuidado e que faz o patrulhamento 
preventivo de nossa cidade no dia a dia. Parabéns a todas as Guardas 
Municipais do Brasil do Maranhão e, especialmente, de Timon que 
provam diariamente os seus trabalhos nas nossas cidades em defesa do 
que há de melhor e mais importante: a vida das pessoas. Então, estamos 
aqui nessa defesa, pedindo a bancada do Maranhão que possa olhar com 
sensibilidade, olhar com compromisso de quem zela pela segurança dos 
maranhenses e vote a favor da PEC 32/2020 que está em tramitação no 
Congresso Nacional. Muito obrigada, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputados Ciro Neto e Daniella Tema ficam transferidos para o Pequeno 
Expediente, da Sessão de amanhã, em razão do horário regimental da 
Ordem do Dia. 

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

– Parecer nº 705, da CCJ, em Redação Final à PEC 014, de autoria 
da deputada Daniella Tema. Em discussão, em votação, deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. 
Parecer 706, da CCJ, em Redação Final do projeto de lei 367, de autoria 
da deputada Andreia Martins Rezende. A deputada está ausente. Como 
é o parecer, nós podemos apreciar o parecer da CCJ (lê). Em discussão. 

Em Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Item 3 da pauta. Projeto de Lei n° 471, de 
autoria do Deputado Edson Araújo (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 
de Lei n° 017/2020, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em 
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai a Segundo Turno. Projeto de Lei n° 338, de autoria 
do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a Segundo 
Turno. Projeto de Lei n° 382, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). 
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai a Segundo Turno. Projeto de Lei n° 390, de 
autoria do Deputado Luiz Henrique Lula da Silva (lê). Em discussão. 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei n° 392/2021, de autoria 
do Deputado Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em votação. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. 
Projeto de Lei n° 395/2021, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei n° 400/2021, 
de autoria da Deputada Ana do Gás (lê). Em discussão. Em votação. 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a 
segundo turno. Projeto de Lei n° 404/2021, de autoria da Deputada 
Ana do Gás (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de 
Lei n° 406/2021, de autoria Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. 
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai a segundo turno. Requerimentos à deliberação da Mesa. 
Requerimento n° 351/2021, de autoria da Deputada Daniella Tema. 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento nº 352/2021, de autoria da Deputada Professora 
Socorro Waquim (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento n° 353/2021, de autoria da Deputada Professora 
Socorro Waquim (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Senhores Deputados, antes de chamar o Grande Expediente, em que 
está inscrito o Deputado Adelmo Soares, gostaria de fazer um breve 
comunicado. A Assembleia, em breve, espero ainda esse mês de 
outubro, vai passar a transmitir as Sessões para todas as cidades do 
Maranhão em TV aberta. Todas as cidades do Maranhão acima de 40 
mil habitantes. Então, hoje, a TV Assembleia, as Sessões, por exemplo, 
eu me refiro especificamente às Sessões Ordinárias. As Sessões Solenes 
são acompanhadas via internet ou via TV paga, TV por assinatura. E 
nós estamos, nós vamos, a partir desse mês, poder ter, poder fazer com 
que as nossas Sessões Ordinárias sejam transmitidas ao vivo em TV 
aberta para as cidades acima de 40 mil habitantes. O que vai ser um 
ganho significativo no sentido de fazer com que chegue ao interior do 
Estado do Maranhão aquilo que é produzido aqui. Então, eu vou ler aqui 
os municípios que serão, que passarão a receber a transmissão imediata 
das nossas sessões: Imperatriz... Já olho aqui a expressão de alegria aqui 
dos deputados da cidade, Deputado Marco Aurélio, Deputado Rildo, 
Deputado Antônio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Já peço um aparte depois, viu.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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Diga, Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Eu já peço um aparte depois que V.Ex.ª mencionar, só em falar que vai 
transmitir em Imperatriz.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Timon: Deputado Rafael, Deputada Socorro. Caxias: Deputada Cleide, 
Deputado Adelmo. Codó: Deputado Zito, Deputado César. Açailândia: 
Deputado Pastor Cavalcante. Bacabal: Deputado Roberto Costa, 
Deputado Carlinhos. Balsas: Deputada Andreia Martins Rezende, 
Deputado licenciado, Márcio Honaiser. Santa Inês. Barra do Corda. 
Pinheiro: está presente a Deputada Thaiza que teve votação expressiva 
na cidade, Deputado Leonardo. Chapadinha: Deputado Paulo Neto. 
Santa Luzia do Tide: Deputado Zé Inácio que teve votação expressiva. 
Buriticupu: Deputada Betel. Grajaú. Itapecuru Mirim: terra de origem do 
Deputado Wendell Lages. Coroatá: Deputado Fábio Braga. Barreirinhas. 
Tutóia. Vargem Grande: terra natal do Deputado Fábio Braga, onde 
também tive a satisfação de ter votação expressiva nas últimas eleições. 
Viana, Zé Doca, Lago da Pedra, Coelho Neto. Presidente Dutra: terra 
do nosso querido Deputado Ciro Neto. Araioses, São Bento, Santa 
Helena, Estreito, Tuntum: cidade base política importante da Deputada 
Daniella Tema. Bom Jardim, São Mateus do Maranhão, Amarante do 
Maranhão e a cidade de Colinas. São 33 cidades que passarão a receber 
a programação ao vivo da TV Assembleia.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor 
Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Quem pediu a Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado 
Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) - Senhor Presidente, primeiramente, eu quero parabenizá-lo 
por essa grande notícia que nós recebemos na questão de a Assembleia 
Legislativa estar nas cidades de 40 mil. Mas eu queria até chamar um 
pouco de V.Ex.ª para o município de Pedreiras. Pedreiras hoje, no último 
censo de 2010, teve 39.448 habitantes, haja vista, Senhor Presidente, 
que hoje Pedreiras e Trizidela do Vale, Trizidela era um bairro de 
Pedreiras que foi emancipado, e a soma dessas duas cidades em uma só 
transmissão passa dos 60 mil habitantes. Então, gostaria até que V.Ex.ª 
pudesse reconsiderar essa questão porque é um fato atípico no Estado 
do Maranhão, a questão de Pedreiras e Trizidela do Vale, por quê? É 
uma cidade que se divide, é uma ponte que não dá 200 metros. Então, 
seria muito importante também o município de Pedreiras e Trizidela do 
Vale receberem, haja vista, colocando como somatória das duas e pela 
proximidade. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius, V. Ex.ª faz com muita propriedade essa ponderação, 
vou submeter aqui ao nosso corpo administrativo. Aí só para finalizar 
a informação, nós faremos um pregão eletrônico para que possamos 
contratar o veículo que transmitirá as Sessões. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(Questão de Ordem) – Presidente, eu quero parabenizar V. Ex.ª, 
toda Mesa Diretora, toda a direção das mais diversas diretorias da 
Assembleia Legislativa, e destacar que esse anúncio que V. Ex.ª faz 
não é pouca coisa não, é algo revolucionário para esta Casa. Eu faço 
questão de destacar. A Assembleia Legislativa, em seus tantos anos de 
existência, vários presidentes marcaram quando conseguiram projetá-
la para o futuro. V. Ex.ª já tem deixado muitas marcas na sua gestão 
no que diz respeito ao processo legislativo, da agilidade no que diz 
respeito às documentações, a toda parte legislativa da Assembleia, 
o resgate histórico, a TV Assembleia muito bem dirigida, todo 
Complexo de Comunicação pelo Edwin. Ela é uma TV de excelência, 
o que é produzido na TV Assembleia, ela não só transmite o trabalho 
parlamentar, mas ela faz o entrelaçamento cultural, ela dá voz ao 

povo, é algo muito forte isso. E para nós que estamos aqui na rotina da 
Assembleia, para nós que não somos de São Luís, que, às vezes, a gente 
está na rua, está em algum lugar aqui em São Luís, alguém viu ou ouviu 
o pronunciamento da gente, é muito importante aqui em São Luís, 
mas a nossa base, nossa vida é lá na nossa cidade, a minha, do Rildo 
é lá em Imperatriz, na nossa Região Tocantina. Saber que, em tempo 
real, o nosso trabalho legislativo vai poder ser acompanhado por quem 
nos colocou aqui, é muito importante. Por isso, eu quero parabenizar 
V. Ex.ª. V. Ex.ª me surpreende com esse anúncio que estava buscando 
sem a gente nem saber e, de repente, traz uma grande novidade. Há 
muito tempo, eu esperava uma oportunidade de na rotina o povo de 
Imperatriz, da minha região, estar acompanhando os nossos trabalhos 
aqui. Parabéns a V. Ex.ª, parabéns ao Edwin, que dirige o Complexo 
de Comunicação, a todos os diretores da Assembleia, parabéns a essa 
legislatura que inova e que prepara esse caminho para democratizar, 
cada vez mais, o trabalho parlamentar desta Casa. Obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Muito obrigado, Deputado Marco Aurélio.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA - Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputada Daniella.
A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (Questão de 

Ordem) – Gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizar 
você, para parabenizar V. Ex.ª e a todos que compõem a essa Casa e 
que tenha realmente elevado o nome da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, nesse ato tão importante de levar informação, não importante 
somente para nós, parlamentares, é importante, principalmente para o 
povo do Maranhão que vai receber informações dessa Casa Legislativa 
sobre os trâmites, sobre os andamentos dos trabalhos. Então eu quero 
aqui aproveitar o ensejo só para parabenizar V. Ex.ª e a toda equipe com 
mais esse importante passo que a Assembleia Legislativa do Maranhão 
está dando, meus parabéns!

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical e em seguida a Deputada Socorro.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (Questão 
de Ordem) – Presidente, eu quero aqui parabenizá-lo por esta ação. 
Estender até ao povo de várias cidades a informação desta Casa, 
isso é bom, isso é louvável. E, assim, quero parabenizar a todos que 
contribuíram com este trabalho,  todas as diretorias, todos que,  com o 
Presidente, contribuíram para que estes trabalhos sejam apresentados 
nos municípios. Meu Presidente, quero lhe dizer que Viana tem mais de 
50.000 habitantes. Eu não ouvi.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Viana, Deputada Mical, está aqui e eu até citei o nome aqui da cidade. 
Sua cidade de origem está aqui devidamente contemplada e receberá a 
transmissão também.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – 
Maravilha! Essas são minhas palavras, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Socorro Waquim.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (Questão 
de Ordem) -  Presidente, primeiro parabenizando essa atitude de 
interiorizar, de levar a Assembleia Legislativa aonde as coisas 
acontecem que são nos municípios, onde as pessoas vivem. E muitas 
vezes essa distância da informação e da celeridade da informação que 
não chega faz com que a população maranhense não tenha compreensão 
da dimensão da importância e do papel que exercem todos os deputados 
desta Casa e a própria Assembleia Legislativa. Então o senhor é um 
homem de luz, com a sua equipe, toma essa decisão de interiorizar os 
debates e discussões. E isso vai enriquecer também esta Casa, porque 
vai  haver um grande feedback. A partir da hora em que a população do 
Maranhão tem acesso ao que acontece aqui na Assembleia Legislativa, 
vai haver retorno, provocações de temas, de assuntos. E, certamente, 
esta Casa será muito mais reconhecida, valorizada  e os deputados que 
aqui têm assento e que fazem o seu trabalho diário, não só de fiscais 
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da gestão pública , mas também de contribuintes do desenvolvimento 
do Maranhão. Meu reconhecimento, meus parabéns.  E volto a dizer: 
o senhor é um homem de luz. E quando se é um homem de luz,  
certamente, essa luz irradia pelo Maranhão como um todo. Parabéns 
ao senhor, a toda a Mesa e a toda sua equipe que tão bem preparou 
esse encontro, encontro do homem maranhense com a sua Assembleia 
Legislativa. Parabéns!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo. 

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, gostaria de parabenizá-lo, parabenizar 
toda a nossa Comunicação da Assembleia. O acesso à informação é um 
dos pilares do estado moderno. A transparência dos atos dos homens 
públicos é o que se preza hoje. São recomendações, inclusive, do 
Ministério Público. E quando uma cidade como Imperatriz e outras 
que não têm o acesso direto à comunicação da capital, tem acesso aos 
atos e, principalmente, ao que fazem os seus representantes, a gente vê 
que a transparência está sendo feita pela casa maior do Estado. Eu lhe 
parabenizo e me sinto orgulhoso em fazer parte desta Mesa que sempre 
tem prezado pelo bem-estar do povo maranhense. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
É uma conquista de todos nós. Senhores deputados, senhoras deputadas, 
realmente ganhamos muito no aspecto da transparência. Mais pessoas, 
mais maranhenses poderão ter acesso, ao vivo, àquilo que é discutido 
e aprovado aqui  nas sessões. Tanto é um avanço que a gente vem 
tentando aqui, trabalhando já há algum tempo.  E agora, graças a Deus, 
está sendo possível. Deputado Rafael, vi que Vossa Excelência acendeu  
o microfone. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Sim, acendi, 
Presidente. Fico muito feliz porque um dos lemas do nosso mandato 
é colocar Timon no mapa do Maranhão, e Vossa Excelência ajuda 
bastante, pois nós, por estarmos na fronteira do Piauí, assistimos à 
programação da TV Assembleia do Piauí, e fico muito feliz porque 
agora os timonenses vão assistir à programação da TV Assembleia do 
Maranhão, com a oportunidade de nos acompanhar, de acompanhar os 
nossos trabalhos, aproximando a Assembleia Legislativa da população. 
Isso enaltece mais ainda a sua gestão que, desde o primeiro momento, 
tentou e tenta fazer com que a população do Maranhão seja mais 
próxima da Assembleia Legislativa, da casa dos seus representantes. 
Então, fico muito feliz e grato, porque acredito que vai passar toda a 
programação da TV, incluindo audiências públicas, comissões, sessões 
e a programação local de que a TV aqui dispõe, com certeza, pautada 
também, desde o princípio da publicidade e transparência. Muito 
obrigado, Presidente, por mais uma vez fazer da nossa Casa a Casa do 
Povo do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito obrigado, Deputado Rafael. Inscrito o Deputado Adelmo Soares, 
no Grande Expediente. Deputado declinou. Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO (Questão de 
Ordem) – Presidente, queria pedir à Vossa Excelência, à Deputada Mical, 
que hoje fez um pronunciamento e nós gostaríamos de cumprimentá-la. 
Entretanto, o Regimento não permite, ao final, a gente homenageá-la. 
Todos nós aqui sabemos a dificuldade que é a vivência de um mandato e, 
quando a gente vê um colega se confirmando, se consolidando naquilo 
que se propôs, é motivo de alegria para esta Casa. Tanto a Deputada 
Mical, que foi confirmada pela Convenção das Assembleias de Deus 
como única pré-candidata, que é o que nos orgulha, porque a gente vê 
aqui a atuação dela, todo o trabalho que ela tem feito e que tem sido 
aprovado pela comunidade principal que ela representa. Eu queria pedir 
a V.Ex.ª, no devido momento, que a gente pudesse interromper a sessão 
e cumprimentá-la. Eu penso ser um momento muito importante para 
todos os colegas porque a gente gosta demais da Deputada Mical.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Se os deputados e deputadas não se opuserem, nós podemos fazer 
isso agora, acho muito justa a homenagem, Deputada Mical, e muito 
pertinente a solicitação do Deputado Marco Aurélio. V.Ex.ª se dedica, 
de fato, exclusivamente, a representar bem o segmento evangélico. 

V.Ex.ª acabou de fazer uma fala se colocando como representante e 
assim o faz nas suas atitudes das mais diversas correntes das igrejas 
evangélicas, então acho que é muito justo o reconhecimento que V.Ex.ª 
recebe da igreja e também dos pares de V.Ex.ª. Suspendo a sessão por 
dois minutos para que possamos fazer cumprimentar a Deputada Mical 
e fazer uma foto.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Reaberta a Sessão. Por favor, vamos 
aos seus lugares, com todo carinho e respeito. Tempo dos Partidos ou 
Blocos: Bloco Parlamentar Democrático PP/Solidariedade. Deputado  
Ciro Neto, alguém vai falar? Vossa Excelência? Deputado Ciro Neto, 
por quatro minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputada, a 
Senhora chamou o Bloco Unidos pelo Maranhão?

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Não. Eu comecei pelo primeiro, que é o 
Bloco Parlamentar Democrático.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não tinha 
escutado. Deputado Vinícius fazendo muito..., não dá para ouvir.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do orador) 
– Colegas deputados, imprensa, galeria. Hoje,  eu gostaria aqui de 
ressaltar a nossa atividade parlamentar, no último fim de semana, onde 
estivemos na cidade de  São Domingos do Maranhão, onde a cidade 
estava completando 69 anos de emancipação política. E tivemos o 
prazer de acompanhar o nosso amigo, nosso irmão, o Prefeito Kleber 
Tratorzão, com o Governador Flávio Dino, o Deputado Federal André 
Fufuca, o Senador Weverton Rocha e demais secretários e lideranças 
que faziam parte daquele evento, daquela festa, mostrando diversas 
obras que, em tão pouco tempo, o Prefeito Kleber tem executado no 
município e dando Ordem de Serviço a diversas obras e projetos que 
serão realizados nos próximos  meses. Estivemos com o Governador 
Flávio Dino visitando a Lagoa do Zé Feio, onde passará por uma 
reforma, já se iniciou, melhor dizendo, essa reforma, a Praça do Farol 
também será totalmente reformada. Também tivemos a felicidade do 
Governador Flávio Dino autorizar o Secretário Márcio Jerry a execução 
de uma Emenda Parlamentar nossa para recapeamento asfáltico na 
cidade de São Domingos, como um presente àquela população que tanto 
precisa, trabalhadora, que engrandece a nossa Região Central. Tivemos 
também a felicidade de participar da inauguração de um matadouro, 
um abatedouro de gado, onde teve o seu início na segunda gestão do 
Prefeito Kleber e se passou esse intervalo de uma gestão e agora no 
seu terceiro mandato o Prefeito Kleber, com o seu compromisso com o 
povo da cidade de São Domingos, revitalizou aquele prédio que estava 
abandonado, desde o final da sua gestão, equipou junto com a parceria 
com o Governo do Estado e colocou à disposição de toda a população 
central esse grande abatedouro com uma estrutura física invejável, que 
poucas cidades do interior do Estado do Maranhão têm aquela estrutura. 
O matadouro iniciará trabalhando com apenas o serviço local no 
município de São Domingos com o seu SIM Municipal. Nós estivemos 
também conversando com o Secretário da Pasta Astolfo e o Prefeito 
Kleber, para que seja feita adesão ao SUZAFE, que é uma bandeira 
nossa aqui na Assembleia, onde nós apresentamos esse Projeto de Lei 
do SUZAFE aqui, foi impedido por questão de constitucionalidade 
informal que deveria vir do Executivo, nós fizemos essa Indicação ao 
Governador Flávio Dino, ele abraçou essa ideia do SUSAFE, reenviou 
aqui a essa Casa, e todos nós votamos e aprovamos o SUSAFE. E, em 
breve, o matadouro de São Domingos terá também esse selo SUSAFE 
para que possa ser comercializada a carne abatida ali naquele município 
em todo nosso estado. Também presenciamos a inauguração de uma 
indústria de polpa de fruta também iniciada na segunda gestão do 
Prefeito Kleber Tratorzão, que ficou abandonada durante esse hiato de 
quatro anos. E agora foi retomada aquela indústria, reequipada também 
com o apoio do Governador Flávio Dino e foi colocada à disposição 
da população da região para processar, industrializar e agregar valor 
ao abacaxi, que é produzido ali naquela cidade e também as demais 
frutas de toda nossa região. Eu também gostaria de aproveitar para 
parabenizar dois jovens da cidade de Presidente Dutra que se destacaram 
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recentemente no esporte em nível nacional, tiveram seu trabalho, sua 
luta reconhecida. O jovem Joelson Teixeira, que foi medalhista, medalha 
de prata no campeonato mundial de Jiu-jitsu realizado nesta última 
semana, ainda referente ao ano de 2020, porque foi atrasado o período 
da competição por conta da pandemia. Gostaria aqui de parabenizar 
esse jovem presidutense que conseguiu receber a medalha de prata 
neste campeonato mundial de jiu-jitsu. E também o jovem Weslley 
Patati, também presidutense, que saiu de Presidente Dutra e, hoje, faz 
parte da categoria de base do Clube do Santos e foi convocado para a 
seleção SUB-20 brasileira e estará lá, junto com os demais brasileiros, 
defendendo a nossa bandeira da seleção SUB-20. Meus parabéns a esses 
dois jovens pelo reconhecimento do seu trabalho e jovens presidutenses. 
Meus irmãos, meus amigos, gostaria também de ressaltar uma fakenews 
que foi propagada no último final de semana na cidade de Presidente 
Dutra em relação a minha atividade parlamentar. Em consideração aos 
presidutenses, eu gostaria aqui de dizer, mais uma vez, que se trata de 
matérias mentirosas de pessoas que não querem o bem de Presidente 
Dutra e ficam procurando propagar mentiras. Me entristece parte dessas 
mentiras terem vindo de parlamentares municipais. E ontem, na Sessão 
da Câmara, se dispuseram a gastar tanta energia em debater e denegrir 
o meu nome e a minha atividade parlamentar. Eu publiquei em minhas 
redes sociais uma nota. Fiz questão de anexar as fotos de todos os meus 
requerimentos e emendas parlamentares destinados ao município de 
Presidente Dutra. Alguns já concretizados e outros ainda aguardando a 
realização por parte do Governo do Estado. Mas eu gostaria aqui, além 
de mostrar o meu repúdio a essas pessoas, de lançar um desafio: que 
aqueles parlamentares que na Sessão da Câmara Municipal de ontem 
gastaram tanta energia para falar mal a respeito do Deputado Ciro Neto 
mostrem à população de Presidente Dutra a sua atividade parlamentar 
dentro da Câmara Municipal. Eu desafio qualquer um dos que citaram 
o meu nome ontem, lá, amostrar a sua atividade parlamentar. Eu 
tenho apenas dois anos e nove meses de atividade parlamentar aqui na 
Assembleia, e lá alguns que usaram a palavra tem quase oito anos de 
atividade. E, proporcionalmente, eu duvido que tenham a metade da 
minha atividade parlamentar aqui e o trabalho destinado ao povo de 
Presidente Dutra. É o que tinha para hoje, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão. Deputado Antônio Pereira. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Cumprimento a Senhora Presidente Deputada Cleide 
Coutinho, presidindo esta Sessão, Senhores Secretários presentes 
à Mesa, caros colegas deputadas e deputados presentes em plenário. 
Primeiro, Deputado Arnaldo Melo, eu quero parabenizar o Presidente 
deste Poder, Othelino Neto, por esta atitude, por esta ação propositiva 
que toma em relação à sociedade maranhense. Como eu sempre 
tenho dito, é um presidente que tem aproximado o Poder Legislativo 
da sociedade maranhense, e esta é mais uma prova disto, dando a 
oportunidade, Deputado Arnaldo Melo, daquelas pessoas que não têm 
condição de contratar mensalmente um canal fechado, mas, em canal 
aberto, poderem acompanhar as nossas discussões aqui, na Assembleia 
Legislativa, em tempo real, todos os dias que temos sessão aqui nesta 
Casa. Portanto, eu parabenizo toda esta Casa porque essa é uma decisão 
conjunta. O presidente, claro, à frente, mas com todos os deputados. 
Então, vai ficar marcado que, na nossa legislatura, durante os nossos 
mandatos, isso aconteceu em nome do povo de Imperatriz, que é a 
cidade mãe daquela região. Eu quero agradecer a esta Casa como um 
todo e, em particular, ao Presidente Othelino. Também agradecer, em 
nome do povo de Buriticupu, do povo de Açailândia, da sociedade 
imperatrizense, já agradeci, da sociedade do povo de Amarante, que 
foi ali também beneficiada, que vai poder nos acompanhar. Aquelas 
pessoas que não têm condição econômica, mas, em canal aberto, vão 
poder acompanhar o nosso trabalho aqui. O pessoal de Estreito, o povo 
de Estreito, a sociedade estreitense. Eu quero agradecer em nome deles 
aqui, aproveitar até para parabenizar o Deputado Léo Cunha, no último 
final de semana, sábado, inauguração de uma estrada vicinal de mais 
de 30 quilômetros, fez com recurso próprio da prefeitura, na região da 

Chica. Agradeço também, em nome de Estreito, por esse canal aberto 
que vai transmitir as nossas sessões, diuturnamente, para o povo daquela 
cidade. Também, em nome da cidade de Grajaú, em nome da cidade de 
Barra do Corda, em nome do povo da cidade de Presidente Dutra, em 
nome do povo da cidade de Tuntum, em nome do povo da cidade... Eu 
ainda não vi se está na relação, mas eu acredito que esteja, porque tem 
lá 40 mil habitantes, que é a cidade de São Domingos do Maranhão. 
São cidades ali que realmente têm pessoas que querem acompanhar 
esse trabalho. Portanto, parabéns ao Maranhão por mais essa abertura... 
Barra do Corda também. Por mais essa abertura que estamos dando, 
esta Casa dando a oportunidade de ser acompanhado o trabalho de cada 
deputado que representa aquela cidade, que representa aquele povo, 
muito obrigado, Senhor Presidente Othelino Neto, muito obrigado, 
caros colegas deputados e deputadas, que compõem este Parlamento, 
mas eu ocupo esta tribuna no mesmo sentido que já ocupou aqui o 
nosso colega deputado, grande deputado estadual Ciro, cadê o Ciro? 
Está ali. Muito bem, Ciro, em relação ao aniversário de São Domingos 
do Estado do Maranhão, São Domingos do Maranhão, São Domingos, 
do Zé Feio. Eu estive na última sexta-feira, antes o governador esteve 
lá, junto com uma ala que não é, junto com o prefeito daquela cidade 
fazendo algumas inaugurações, mas eu estive em uma reunião com 
o ex-prefeito Zé da Folha, com o Dinda Folha, com 8 vereadores 
que acompanham esse grupo político lá, estivemos ali reunidos na 
chácara do ex., na arena, arena do Leomar do Mariano, arena Leomar 
do Mariano, onde tinha ali um grande torneio com quase 20 equipes 
de futebol, um torneio pelo dia do aniversário da cidade, torneio de 
futebol, pudemos acompanhar, visitei o Baixão Grande, visitei a Lagoa 
do Baixão, que é outro povoado grande também naquela região, fiz 
visita ao vereador Rafael e ao seu pai, o seu Riba, visitei a vereadora 
Irislane e o vereador Moura, também na sua residência, visitamos o 
vereador Moura também e outros vereadores ali de São Domingos. E 
aquela cidade é uma cidade de um povo sertanejo, de um povo sério, 
trabalhador, muito forte na agricultura, que desenvolve ali a cultura, 
como muito bem disse aqui o deputado Ciro, a cultura do abacaxi, mais 
outras culturas também. Tivemos  também uma visita lá a uma roça, a 
um plantio de milho. Enfim, é um município pujante, é um município 
forte de pessoas trabalhadoras que têm pequenas e médias propriedades 
que realmente no seu todo faz com que aquele município se transforme 
no município extremamente produtivo. Então, eu quero agradecer aqui 
aquele povo que sempre me recebeu e me recebe sempre de braços 
abertos. Visitei o seu Pernambuco também porque ele perdeu a esposa 
já há algum tempo para a covid e nós fizemos essa visita de cortesia a 
ele e outros vereadores também o Vereador Neto que também tivemos 
lá em visita com ele. E enfim, e naquela cidade muito bem recebidos 
que fomos, mas fomos ali,  honra a quem tem honra. Fomos ali visitar 
aquela cidade pelo seu aniversário e eu quero parabenizar todo o povo 
de São Domingos pela passagem de 69 anos daquela grande cidade. E 
dizer que estamos sempre juntos no que for necessário para trabalharmos 
e desenvolvermos aquela cidade tão importante para aquela região no 
Maranhão. Muito obrigado, Senhora Presidente, era só isso.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Obrigada, deputado. Deputado Rafael, 
dez minutos, com apartes.

O  SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) -  Presidente aqui em exercício, Deputada Dra. Cleide Coutinho, 
Senhoras e Senhores colegas Deputados, galeria, telespectadores da TV 
Assembleia. Presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento com 
relação ao tema principal, gostaria só de ratificar, mais uma vez, e 
informar toda a Casa que amanhã iniciaremos o ciclo de debates sobre 
a política estadual de resíduos sólidos. A primeira audiência será no 
município de Bacabal às 08h30. Nós faremos no mesmo dia, na parte da 
tarde, no município de Pedreiras, às 15h, a segunda audiência Pública. 
E, na quinta-feira, estaremos em Codó, iniciando a terceira audiência, 
que será às 08h30. E, à tarde, na cidade de Timon, encerrando o primeiro 
ciclo de discussão e debates sobre a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos, projeto de lei da nossa autoria que se encontra nesta Casa, além 
de termos um painel exclusivo, debatendo e discutindo sobre o plano 
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estadual de resíduos sólidos do Estado do Maranhão. Então gostaria, 
obviamente, de ratificar o convite a todos os colegas, principalmente, 
aos membros da Comissão de Meio Ambiente, tendo em vista que essas 
audiências públicas são executadas pela Comissão de Meio Ambiente 
da Assembleia Legislativa. Mas, Dra. Cleide, o que me traz aqui, de 
fato, é para que a gente fale sobre um órgão de extrema importância 
para o Governo do Estado e para o povo do Maranhão, que é a FUNAC, 
que é, obviamente, a entidade que cuida dos adolescentes em conflito 
com a lei. Gostaria de destacar aqui alguns pontos iniciais, principalmente 
naquilo que diz respeito às ações da FUNAC, as ofertas dos serviços e 
aquilo que tem feito no seu papel de reeducar os adolescentes. Então, 
Senhora Presidente Dra. Cleide, nós, em 2015, o Governo Flávio Dino, 
quando assumiu o governo, tínhamos apenas oito unidades da FUNAC. 
Hoje, no ano de 2021, nós temos 12 unidades, inclusive interiorizando 
essa entidade, que ajuda muito nessa situação tão difícil, que é a 
reeducação dos jovens em conflitos com a lei. Nós saímos de 185 vagas 
para 390 vagas, ou seja, dando oportunidade, para que a gente possa 
cumprir um papel importante na sociedade. E aqui eu quero destacar 
dois centros que foram construídos, que foram implantados na cidade 
de Timon, que são o Centro Socioeducativo de Semiliberdade e o de 
Internação Provisória. O Poder Judiciário, que era responsável pelas 
medidas socioeducativas, não tinha onde fazer com que esses 
adolescentes cumprissem essas medidas. E, a partir da implantação 
desses dois centros no município de Timon, melhorou muito também 
não só essa política importante, mas também a segurança pública, pois 
ali existia um caminho para poder fazer com que essa juventude pudesse 
ter um abrigo, uma oportunidade, que foi negada durante a sua infância, 
tendo em vista, doutora, os projetos ali desenvolvidos, como o Projeto 
Capitão de Areia, como os projetos de leitura. E por esse, inclusive, 
todas as unidades, descobriram que jovens com 15, 16 anos ainda não 
sabiam sequer ler e escrever. Para você ver o tão importante que é o 
trabalho da FUNAC. Gostaria de ler aqui um pequeno trecho de um 
relatório muito bem produzido e condensado das suas ações. Por 
exemplo, no ano de 2020, foram 1.027 adolescentes e realizado 4.493 
atendimentos. Corresponde a um acréscimo importante e significativo 
com relação ao ano anterior. Nós saímos de 3.521 atendimentos em 
2015, para 4.493 em 2020. Tivemos um decréscimo em relação ao ano 
de 2019, obviamente por conta da pandemia. E isso fez com que, de 
fato, nós ampliássemos ali a uma demanda que fica, às vezes, escondida 
da sociedade, mas que é muito importante. Outro ponto importante a 
destacar são as reincidências. Em 2020, dos 1.027 adolescentes 
atendidos, dez eram reincidentes e 156 adolescentes reiteraram no ato 
infracional. Dessa forma, identificamos que o número de adolescentes 
reincidentes apresentou uma redução de 52%, entre 2016 a 2017, e um 
decréscimo de 66,67%, em 2020, em comparação ao ano de 2017. A 
reincidência é calculada sob o número de adolescentes que já cumpriram 
a medida socioeducativa anteriormente. Portanto, na medida da 
internação e semiliberdade, de forma que dos 531 atendimentos em 
medidas restritivas e privativas de liberdade, 10 representam um 
percentual de 1,88%, ou seja, ela tem cumprido a sua função social de 
reeducar o adolescente. Percentual baixíssimo de retorno desses 
adolescentes após cumprirem a sua medida socioeducativa. Significa 
dizer que a Funac está de fato cumprindo o seu papel. Aqui eu parabenizo 
e cumprimento toda sua equipe no nome da nossa Presidente Solimar na 
profissionalização de adolescentes, em articulação com o Fórum 
Estadual de Aprendizagem que envolve a profissionalização e a inclusão 
desses adolescentes no mercado de trabalho, 54 socioeducandos foram 
inseridos no mercado de trabalho por meio do programa de aprendizagem 
da secretaria da Setres e em parceria com a empresa Classe e a R.P. 
Serviços Administrativos. Na Padaria Escola, que é outro setor que faz 
com que esses adolescentes tenham uma oportunidade de trabalho e que 
funciona em Ribamar no Centro Socioeducativo de Internação, os 
adolescentes têm a oportunidade de participar do grupo de produção e 
hoje um dos socioeducandos é um dos profissionais que ensina os 
outros adolescentes o que aprendeu no curso de panificação. Os 
adolescentes também estão sendo qualificados na área da marcenaria e 
informática básica para posterior inserção no mercado de trabalho. Nós 

temos uma evolução no número de certificações em curso 
profissionalizante de 2015 a 2020, período em que nós saímos de 70 
certificações para 1.261 em 2019, ou seja, um acréscimo de quase 
2000% em relação ao ano de 2015, mostrando que essa política é uma 
política voltada com seriedade para nossa sociedade. Em convênio com 
o Iema, a fundação também investiu R$500 mil em profissionalização. 
Obviamente, em função da pandemia, as atividades foram paralisadas e 
a previsão de retorno é para a primeira quinzena de outubro. Investimento 
em laboratório de informática por meio do Projeto Superação que tem 
como objetivo apoiar o Estado do Maranhão nas ações que promovem 
a superação de vulnerabilidade de jovens para a sua efetiva inclusão no 
mundo de trabalho de forma digna. Estruturante uma iniciativa de pré-
aprendizagem que ofereça a esse público uma série de serviços 
multidisciplinares de maneira coordenada e articulada por meio de uma 
abordagem integral e integrada. O projeto também prestará orientação a 
esses jovens para a inclusão e permanência do mercado de trabalho pelo 
trabalho decente. Para tanto, o projeto promoverá a oferta de reforço 
escolar e desenvolvimento de competências necessárias para a inserção 
e condições mais equânimes das oportunidades de trabalho. Nesse 
sentido, foram recebidos 40 computadores, estrutura de laboratório de 
informática em pelo menos cinco centros socioeducativos. Gostaria 
também de destacar a escolarização nos centros socioeducativos. 
Considerando o princípio da incompletude institucional, a escolarização 
é assegurada por meio de ação intersetorial com a Seduc e também as 
secretarias municipais. As unidades desenvolvem projeto de leitura, 
aquilo a que eu me referi no início do meu pronunciamento, atividades 
pedagógicas suplementares, gincanas socioeducativas, preparação para 
o ENEM e participação do concurso de redação da DPU e SMDH, além 
das aulas virtuais em parceria com a  SEDUC. A FUNAC se utiliza da 
modalidade da educação de jovens e adultos  considerando a defasagem 
idade série de seu público. Os adolescentes foram classificados no 
concurso do Cordel sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente realizado pelo Conselho Tutelar e qualificados em primeiro 
e segundo lugar no concurso de redação com o tema ECA 30 anos 
Educação e Inclusão da OAB-MA. Classificados em primeiro, segundo 
e terceiro lugar, cerca de 27 adolescentes estão se preparando para o 
ENEM que será realizado em 2021. Além disso também em 2020 foram 
realizados 1.579 certificações  em cursos ofertados pela escola de 
socioeducação do Maranhão, houve portanto um aumento de 28% em 
relação ao número de certificações realizadas em 2019 e ao longo dos 
últimos 5 anos contabilizou-se 6.241 certificações. Então, Dra. Cleide, 
com relação à segurança os investimentos em formação dos profissionais 
e ações na área tem impactado positivamente o atendimento  como 
implantação  dos procedimentos operacionais padrão, os POPs, tanto na 
área de prevenção quanto de intervenção em todas as unidades da 
FUNAC com realização de um bom atendimento humanizado de 
qualidade. A boa execução dos procedimentos de segurança no Centro 
Socioeducativo tem um reflexo positivo nas atividades internas e 
externas que refletem  na redução de incidências de fugas. No ano de 
2019, ocorreram 6 fugas, 2 fugas em 2020 e em 2021 apenas um 
episódio de fuga. Dra. Cleide, se possível, eu gostaria que acrescente 5 
minutos ao meu tempo tendo em vista que o nosso bloco ainda dispõe 
do tempo. E agora a gente se depara com uma situação que já tem 
fundamentação legal, e aqui fiz um breve relato das ações da FUNAC, 
da maneira geral, para que as pessoas compreendam o importante papel 
da FUNAC, na nossa sociedade, que é de verdade, dar garantias de 
direitos a crianças e adolescentes, que infelizmente não tiveram essas 
oportunidades. Você vê um jovem de 15, 16 anos de idade, sem sequer 
nunca ter frequentado uma escola, óbvio que ele fica vulnerável a toda 
e qualquer tipo de mazela imposta pela sociedade, fica vulnerável ao 
tráfico, fica vulnerável à violência, fica vulnerável ao abuso, e 
infelizmente é uma política  que nós temos que, de fato, somar os 
esforços para que a gente possa avançar cada vez mais nessa política. 
Lembro como se fosse hoje, quando nos reunimos com o Poder 
Judiciário local do município de Timon, e batalhamos junto com o 
Governo do Estado, para implantar a FUNAC no nosso município,  
tendo em vista que Timon não é apenas uma cidade do interior do 
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Estado, mas sim uma cidade de uma Região Metropolitana, que tem a 
capital Teresina, e ali também sofremos obviamente com essa 
dificuldade, com esse tipo de política. E hoje com essas duas unidades, 
nós também logramos êxitos no percentual mínimo de reincidência, na 
qualificação profissional desses jovens, na qualificação de formação de 
educação. E eu vejo agora algumas inquietudes com relação a um 
procedimento que foi implementado pela diretora com relação a carga 
horária, que é muito importante  que se diga que há fundamentação do 
Estatuto do Servidor, que garante a mudança da carga horária de 12 por 
60, para 12 por 36, no seu artigo 22, no parágrafo II, fica muito claro 
que a carga horária semanal de trabalho poderá ser cumprida em regime 
especial de plantão, com vista a atender as reais necessidades dos órgãos 
e das entidades estaduais, quando a natureza do trabalho, assim exigir, 
podendo o regime especial de plantão ser definido a critério de cada 
órgão ou entidade. A presidente tem toda prerrogativa para fazer, diante 
deste  cenário,  fundamentada na lei, a  mudança da carga horária dos 
serviços dos colaboradores da FUNAC. O que, digo de passagem, 
muito contribui para que estes números se concretizem na realidade e, 
de fato, ajudem o povo do Maranhão. Então existe a fundamentação 
legal. O Secretário Francisco Goncalves, ontem, se reuniu com esses 
servidores. E, hoje, a Presidente Sorimar também se reunirá com esses 
servidores. O que nós não podemos permitir é o uso político dessa 
situação, e uma política tão séria, social e que atende a população do 
Maranhão. Esse tipo de situação nós não vamos permitir tendo em vista 
que a FUNAC é um patrimônio da população do Maranhão. Nós temos 
que preservá-la, incentivá-la e potencializá-la. A demanda necessária da 
carga horária que a Presidente Sorimar implantou se faz necessária para 
a efetivação da qualidade dos serviços de atendimentos, se faz necessária 
para que os monitores e os funcionários estejam, cada vez mais, 
próximos dos menores, do reeducando, para que a gente possa, cada vez 
mais, melhorar os serviços não só para aqueles que precisam, mas para 
todo o contexto da sociedade, para que a gente possa chegar no zero de 
volta desses casos de violência com relação a estas crianças. Então, 
Doutora Cleide, eu fico muito à vontade de estar aqui, hoje, falando da 
FUNAC, porque eu conheço o trabalho, conheço de perto o esforço. 
Desde a nossa saudosa Elisângela, que foi vítima de um câncer muito 
violento e que nos deixou, mas que deixou a li a Sorimar conduzindo a 
nossa FUNAC de  maneira muito competente e de maneira muito 
exitosa. Então nós não podemos... Vi que o Deputado Wellington trouxe 
esse debate para a Assembleia, e a gente está respondendo com 
fundamentação na lei de que a mudança da carga horária é uma 
prerrogativa da presidente  e, obviamente, que ela saberá também 
conduzir da melhor maneira possível junto com os seus colaboradores 
essa situação. Não podemos trazer e de  nenhum modo aceitar  a 
politicagem com relação a essa situação.  Então, Senhora Presidente, 
era esse o meu pronunciamento. E fica aqui também dito aos colegas 
que para qualquer dúvida e esclarecimentos a gente está à disposição. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Obrigada, Deputado. Bloco Parlamentar 
Independente. Arnaldo Melo, Alguém vai falar? Bloco Parlamentar 
Democrático. Vinícius Louro, está aqui?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado 
Vinícius Louro pelo tempo completo do bloco.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Oito minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão 
do orador) –  Senhora Presidente, senhoras  e senhores deputados, 
internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste 
Poder. Senhora Presidente, o que me traz aqui, hoje, a essa tribuna é 
para falar um pouco da nossa caminhada no Estado do Maranhão e 
de eventos que nós temos que trazer toda a informação e esclarecer 
um pouco como funciona. E vou começar pela a cidade de Imperatriz. 
Estivemos na cidade de Imperatriz novamente, onde eu quero aqui 
parabenizar a grande vaquejada do Haras São Pedro. Vaquejada essa, 
Deputado Rildo Amaral, que veio gerar muito emprego, muita renda. 
É um parque de vaquejada que tem uma estrutura ímpar no estado do 
Maranhão e por que não dizer no Brasil! Visitei o Haras São Pedro, 

Deputado Rildo, e vi uma estrutura de nível nacional, proporcionando 
todo o conforto aos visitantes, principalmente aos vaqueiros, tratadores, 
aos chefes de equipes. Um atendimento vip. Essa vaqueirama, quando 
vai ao parque de vaquejada, quer água em abundância. O banheiro 
com toda uma infraestrutura que pode ser utilizado pelos vaqueiros 
e os tratadores. Então, parabenizar a organização em nome do Seu 
Ricardinho, seus filhos. Na Região Tocantina, na cidade de Governador 
Edson Lobão, que é uma cidade pequena, mas também pôde sentir um 
pouco desse evento de vaquejada que foi do Haras São Pedro. Todos 
os hotéis lotados, restaurantes, o povo consumindo, os bares. Isto que 
importa, essa geração de empregos e geração de renda, sem falar dos 
convidados, os agropecuaristas, o pessoal que trabalha no agronegócio. 
Também parabenizar a organização da festa, os juízes, os locutores, os 
curraleiros, os cavaleiros que estiveram ali trabalhando diuturnamente 
para que esse evento pudesse acontecer. Dentro do evento, teve um 
grande leilão no qual foram negociadas grandes quantidades de 
recursos, de dinheiro, haja vista também que o agronegócio fomenta 
desenvolvimento e fomenta também emprego e renda. Então, 
parabéns, Senhor Ricardo, por este grande evento. Quero gradecer 
pela hospitalidade que V.Ex.ª teve junto à equipe do Deputado Vinícius 
Louro e também com a minha pessoa ao nos convidar para fazer parte 
daquela área, onde pudemos conversar e conhecer muitas pessoas ali, 
tanto da cidade de Imperatriz, como de Governador Edison Lobão e 
também da Região Tocantina. Então, fico muito feliz quando se trata 
do esporte de vaquejada, sou defensor ferrenho, aqui na Assembleia 
Legislativa, por entender que é um esporte, é uma cultura que gera 
emprego e renda para a nossa população. Senhora Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, eu retorno aqui para também falar um pouco 
da nossa caminhada junto ao nosso líder político, pré-candidato a 
governador, Josimar de Maranhãozinho. Deputado Fábio Braga, 
estivemos, na cidade de Barra do Corda, que é a 10ª cidade hoje, no 
estado do Maranhão, por população. Lá nós temos o Prefeito Rigo 
Teles, que é o nosso amigo e conhecido de Parlamento, que teve seis 
mandatos de deputado estadual e que vem com o grande know-how 
administrativo, primeiro, pelo seu pai que foi prefeito daquela cidade, 
fez um grande trabalho, grandes obras hoje existentes na cidade de 
Barra do Corda, justamente pelo ex-prefeito, o Senhor Nenzin, pai do 
Prefeito atual, Rigo Tele. Desde já, quero mandar um abraço a Dona 
Santinha. Lá a gente viu um desenvolvimento de Barra do Corda, a 
gente viu o trabalho do hoje Prefeito Rigo Teles, que é um prefeito que 
não é de gabinete, é um prefeito que tem rodado tanto na Assembleia 
Legislativa, atrás de recursos, como também no governo federal, mas 
o que mais me surpreendeu, foi a assinatura agora dessa Ordem de 
Serviço, e dessa assinatura as máquinas já começaram a trabalhar em 
20km de asfalto na cidade do Barra do Corda, onde também eu quero 
aqui saudar e parabenizar a Abigail, esposa do Prefeito Rigo Teles, que 
está ali ajudando muito a população, foi como o nosso pré-candidato 
a governador Josimar de Maranhãozinho colocou, é o braço direito e 
o braço esquerdo do prefeito Rigo Teles. E ela tem feito um grande 
trabalho à frente ali do município, ajudando o seu esposo Rigo Teles. 
E eu além de ver esse trabalho que veio no período de pandemia, na 
cidade do Barra do Corda, por meio do Prefeito Rigo Teles, a gente 
viu agora, juntou todos os esforços, tudo o que a máquina pública 
pudesse gerar para amenizar o sofrimento alheio, da população de 
Barra do Corda, e ali trabalhou e o fez diminuindo os indicadores 
da questão da pandemia, que isso a gente passou e viu ai no mundo 
todo no Brasil, no estado do Maranhão, que não seria diferente, mas 
você agora, pós-pandemia fazer 20km de asfalto com recurso próprio, 
deputado Arnaldo, é muito difícil. E isso o prefeito Rigo Teles com a 
sua forma de trabalhar, sabendo onde que está o recursos ali do próprio 
município, e podendo economizar para agora anunciar uma grande obra 
como essa, é muito importante, mas também nós estivemos lá com a 
presença dos vereadores, dos secretariados, onde eu quero parabenizar 
todos eles, os funcionários do município, porque estão ali de mãos 
dadas, ajudando a administração, porque nós sabemos que o gestor, 
ele não consegue trabalhar sozinho, mas, além dessas parcerias, tem o 
deputado federal Josimar de Maranhãzinho, o deputado federal Josimar 
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de Maranhãozinho tem trabalhado em todo o Estado do Maranhão, tem 
feito o que ele sabe fazer de melhor como deputado municipalista, que 
é ajudar os municípios. Com a experiência que ele tem, o deputado 
federal  Josimar de Maranhãozinho tem buscado muitos recursos para 
os municípios, haja vista, deputada Cleide Coutinho, que hoje preside 
esta Casa, ele sabendo que já foi prefeito de uma pequena cidade do 
interior do Maranhão, que era a cidade de Maranhãozinho, ele sabe que 
a cidade não sobrevive sozinha com o seu FPM. E ali ele o fez buscando 
recursos no Governo Federal para colocar essas Emendas Parlamentares 
nos municípios, haja vista que ele foi o campeão de emendas, onde 
conseguiu muitos recursos para o Estado do Maranhão. Isso é uma 
matéria nacional, deputado Arnaldo Melo, que beneficia o povo mais 
carente, que beneficia a população que mais precisa, que são esses 
recursos que vão amenizar o sofrimento alheio trazendo dignidade, 
trazendo a transformação do município e acima de tudo trazendo 
qualidade de vida às pessoas que ali  residem. E Barra do Corda não foi 
diferente, foi anunciado uma escavadeira para agricultura, anunciadas 
duas ambulâncias para a saúde... só para concluir, Senhora Presidente, 
foram anunciadas duas ambulâncias para a saúde, recursos na ordem 
de três milhões de reais para custeio, ajudar ali na saúde de Barra do 
Corda, como também a divulgação de mais dez milhões de reais para 
asfalto e estradas vicinais. Essa é a forma do PL de trabalhar, essa é 
a forma do deputado federal Josimar de Maranhãozinho de também 
levar o progresso às pessoas, levar essa qualidade de vida à população 
e essa população que mais precisa. Então, parabéns, deputado federal 
Josimar de Maranhãozinho, tenho certeza que o seu trabalho já ecoa, 
nos quatro cantos do Maranhão, e vai ter o reconhecimento popular que 
eu não tenho dúvida, com o seu trabalho, com a sua perseverança, com 
a sua coragem e determinação. V.Exa. vai ser o próximo governador do 
estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - PSDB, líder Deputado Wellington do 
Curso. Não está. César Pires, Partido Verde. Não está. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - Não há oradores inscritos. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - Então, colegas, nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Quinquagésima Terceira Sessão Ordinária da Terceira 
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e três de setembro 
de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Wendell Lages
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ariston
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Luís Henri-

que Lula da Silva

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Ariston, Arnaldo Melo, Betel 
Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Luís Henrique 
Lula da Silva, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco 
Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rildo Amaral, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor 
Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, 
Marcos Caldas, Mical Damasceno, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael 
Leitoa, Ricardo Rios e Roberto Costa. 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 
Senhores Deputados: Doutor Yglésio, Luís Henrique Lula da Silva, 
Rildo Amaral e Duarte Júnior. Não havendo mais oradores inscritos 
neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, 
anunciando em redação final, único turno, os Pareceres nos 690, 691 e 
692/2021, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), 
respectivamente, referentes aos Projetos de autoria do Deputado Ciro 
Neto, nos: 326/2021, que institui diretrizes para o programa de capa-
citação para os profissionais que atuam nas atividades de agentes co-
munitários de saúde e agentes de combate às endemias, 325/2021, que 
cria diretrizes para o programa de qualidade de vida da mulher durante 
o climatério e pós-climatério nos estabelecimentos públicos de saúde 
do Estado do Maranhão e  328/2021, que dispõe sobre a realização 
do teste do bracinho em consultas pediátricas em crianças a partir de 
03 (três) anos de idade, atendidas na rede pública de saúde no âmbito 
do Estado do Maranhão. Os referidos Pareceres foram aprovados e os 
Projetos de Lei encaminhados à sanção governamental. Em primeiro 
turno, tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de  Lei nº 015/2020, 
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que altera a Lei Estadual nº 
11.091 de 26 de agosto de 2019, que dispõe sobre a acessibilidade em 
banheiros químicos no âmbito do Estado do Maranhão, para atender às 
pessoas com mobilidade reduzida em eventos realizados em espaços 
públicos e privados, com parecer favorável da CCJC, acatando emenda. 
Em segundo turno, foram aprovados e encaminhados à promulgação: 
Projeto de Resolução Legislativa nº 131/2019, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, que concede a Medalha do Mérito Legislativo 
“Manuel Beckman” ao Doutor José Augusto Cutrim Gomes e o Projeto 
de Resolução Legislativa nº 166/2019, de autoria do Deputado Vinícius 
Louro, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Terezinha 
Rêgo” ao Senhor Francisco Rodrigues da Silva. Com pareceres 
favoráveis da CCJC.  Por fim, o Plenário aprovou o Requerimento nº 
350/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando 
que seja agendada para o dia 01 de outubro de 2021, Sessão Solene, que 
concederá a Medalha “Manuel Beckman” ao Promotor de Justiça José 
Augusto Cutrim Gomes. Não houve orador inscrito no primeiro horário 
do Grande Expediente. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, 
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso, falando pelo PSDB. No 
Expediente Final, falou o Deputado Rildo Amaral. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada 
a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plená-
rio Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 
23 de setembro de 2021.  

Deputado Wendell Lages
Presidente, em exercício

Deputado Luís Henrique Lula da Silva
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Ariston 
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 131/2019, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.059 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Doutor 
José Augusto Cutrim Gomes.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao Doutor José Augusto Cutrim Gomes.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 166/2019, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.060 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Terezinha Rego” ao Senhor 
Francisco Rodrigues da Silva”. 

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Tere-
zinha Rêgo” ao Senhor Francisco Rodrigues da Silva. 

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 28 de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 708 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 200/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que “Estabelece o padrão de iden-
tidade e as características do processo de elaboração da Tiquira do 
Maranhão e dá outras providências.”

Nos termos da presente Propositura de Lei, poderá ser classifi-

cada como Tiquira do Maranhão a bebida fermento-destilada a partir 
do mosto fermentado da mandioca, com graduação alcóolica de 40% a 
48% v/v (Quarenta a quarenta e oito por cento volume por volume), à 
temperatura de 20ºC (Vinte graus Celsius), com características senso-
riais peculiares, produzida no Estado, que seja: fabricada em safras 
anuais, a partir de matéria-prima básica ou transformada;  proces-
sada de acordo com as características históricas e culturais de cada 
uma das regiões do Estado ou processo moderno desenvolvido no 
estado do Maranhão; elaborada e engarrafada na origem. 

Convém relatar, que a matéria constante do Projeto de Lei sob 
exame, foi reapresentada nos termos do parágrafo único, do art. 137, do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, tendo o autor da propositura 
de Lei, feito modificações no texto apresentado anteriormente, objeti-
vando uma melhor aplicabilidade do seu objetivo.

Quanto à iniciativa para a matéria tratada, é tanto do Poder Exe-
cutivo quanto do Poder Legislativo, pois, não havendo previsão consti-
tucional expressa, não existe reserva de iniciativa. Isso porque, como se 
sabe, a reserva de iniciativa é exceção à norma geral, que é a iniciativa 
geral ou concorrente, então ela exige, em obediência às normas da Her-
menêutica Jurídica, uma interpretação restritiva.

Assim, não observamos óbices constitucionais, legais ou jurí-
dicos que possam comprometer o devido prosseguimento do presente 
Projeto de Lei no que diz respeito à sua forma.

Quanto a análise material de constitucionalidade, juridicidade e/
ou prejudicabilidade material, observamos, pela exegese do artigo 24 
§ 3º da Constituição Federal, que inexistindo lei Federal geral sobre a 
matéria, os Estados poderão exercer a competência plena para atender 
suas peculiaridades:

“Art. 24 (...)
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades.”

Nesse sentido, observamos que a proposição em apreço é ma-
terialmente constitucional, pois seu conteúdo não afronta preceitos 
Constitucionais, legais ou jurídicos, visando regulamentar a Legislação 
Federal, observando as peculiaridades e necessidades locais no âmbito 
do Estado do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 200/2021, na forma  do texto original.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 200/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio
                                                                                                                                                           
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Wendell Lages                                      _________________________
______________________                                     _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 710 /2021
 RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Moção de Pesar nº 058/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, pelo falecimento no 
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dia 18 de agosto do líder camponês e fundador do Partido dos Tra-
balhadores MANOEL DA CONCEIÇÃO externando nossos senti-
mentos, e nossa solidariedade à família, aos amigos, aos dirigentes e 
militantes do PT de todo o Estado do Maranhão.

Neste momento de dor, reconhecemos a importância do lega-
do e exemplo de coragem e resiliência de “Mané da Conceição” que 
pela sua luta em prol da classe trabalhadora foi preso, torturado, 
exilado e ainda teve suas pernas fuziladas pelos órgãos repressores 
da Ditadura Militar. Mané foi um incansável lutador pelas causas 
da classe trabalhadora brasileira, sendo ele um capítulo à parte e 
de grande destaque na história de nosso país. Prova disso, Mané 
foi reconhecido por meios de documentários, livros e teses a nível 
internacional, como bem esclarece o autor da propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando, (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

     Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa 
claro que em tais situações a proposição deve ser um “Requerimento” 
sujeito à deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:

“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida a 
Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento que so-
licite:

(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente de-

clarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou altas persona-
lidades”.

Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma 
de Requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos ter-
mos do dispositivo regimental, acima citado.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da Propo-

sição nº 058/2021, na forma de Requerimento sujeito à deliberação da 
Mesa Diretora. 

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 058/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 716 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 057/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao CORONEL FLÁVIO ANTÔNIO SILVA DE JESUS, 
parabenizando-o por assumir a chefia do Parque Nacional dos Len-
çóis Maranhenses.

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

Policiamento Metropolitano de São Luís.
Dessa forma, por possuir um currículo de inúmeros serviços 

prestados ao estado na área de Segurança Pública. Agora assume 
função estratégica de elevada importância para impulsionar o tu-
rismo sustentável nos Lençóis, como bem esclarece o autor da pro-
positura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

      
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 057/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 057/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                       
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 719 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 

638/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
Dispõe sobre a destinação e acomodação apropriada de animais domés-
ticos nos processos de reintegração de posse e de demolição de imóveis 
e dá outras providências.

Nos termos do art. 47, da Constituição Estadual, o Projeto de Lei 
aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se o 
Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebi-
mento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa os motivos do veto.”

O Veto é o ato de rejeição pelo Poder Executivo do Projeto de Lei 
aprovado pelo parlamento, sendo irrevogável, devendo ter como funda-
mento a inconstitucionalidade da lei ou a carência do interesse público, 
podendo ser total ou parcial. No caso em análise, o Veto foi total.

Na Mensagem nº 077/2021, esclarece o Governador do Estado, 
nas razões do veto total, que o Projeto de Lei, em comento, em linhas 
gerais, tem por objetivo assegurar a devida destinação e acomodação 
dos animais domésticos afetados, previamente à execução da reintegra-
ção de posse ou nos processos administrativos para obtenção de alvará 
de demolição de imóveis.

Para tanto, define regramentos novos, como prazos e condições 
a serem observados para execução do procedimento judicial possessó-
rio e, por via administrativa, a demolição de bens imóveis, conforme 
abaixo se transcreve: 
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“Art. 2º - Na hipótese do imóvel objeto da reintegração de posse 

ou da demolição estar ocupado por moradores, a autoridade condu-
tora dos respectivos processos deve conceder o prazo de 30 dias para 
que os ocupantes possam providenciar a devida destinação e acomo-
dação dos animais domésticos que estiverem no local sob a sua tutela. 

Parágrafo único – Caso os tutores não consigam cumprir a de-
terminação no prazo concedido, caberá ao Poder Público Local tomar 
as providências para destinar e acomodar os animais domésticos afe-
tados. 

Art. 3º - Na hipótese do imóvel objeto da reintegração de posse 
ou da demolição não estar ocupado por pessoas, mas houver animais 
vivendo no local, o interessado nos respectivos processos fica obrigado 
a providenciar a devida destinação e acomodação dos animais domés-
ticos anteriormente à execução da reintegração ou da demolição.

                       [grifo nosso]
 O Projeto de Lei, conforme vimos acima, ao determinar requi-

sitos legais e processuais em Ações de Reintegração de Posse acabou 
por disciplinar normas de Direito Civil e Processual Civil, ramos da 
ciência jurídica nos quais estão inseridas as normas atinentes ao di-
reito possessório e o procedimento a ser obedecido nas Ações de Rein-
tegração de Posse, cuja competência legislativa é privativa da União, 
nos termos do art. 22, inciso I da Constituição da República, senão 
vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Ademais, ao dispor sobre o procedimento administrativo para 
obtenção de alvará de demolição de imóveis, a proposição acaba por 
interferir em matéria de competência legislativa municipal, nos termos 
do art. 30, inciso I, e do art. 182, ambos da Constituição Federal.

Dispositivos esses que determinam que compete ao Município 
legislar sobre assuntos de interesse local, bem como a execução da po-
lítica de desenvolvimento urbano, consoante diretrizes fixadas em lei, 
que se voltem a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes. 

As concessões de alvará para a execução de obras, construção, 
reconstrução, reforma, reparo, acréscimo ou demolição de edifícios, 
casas, edículas, assim como o arruamento, o loteamento e o desmem-
bramento de terrenos e quaisquer outras obras em imóveis, constituem 
etapas do procedimento de licenciamento de empreendimento e/ou ati-
vidade, que, por intervirem diretamente na ordenação urbana, necessi-
tam de prévia análise do ente público municipal.

Diante do exposto, e considerando a competência privativa da 
União para legislar sobre direito civil e direito processual (art. 22, inci-
so I, CRFB/88), bem como a competência municipal para legislar sobre 
assuntos de interesse local compreendendo o ordenamento territorial, 
o planejamento urbano e a fiscalização de áreas de uso e ocupação do 
solo (arts. 30, I, e 182, da CRFB/88), oponho veto integral ao Projeto 
de Lei nº 638/2019, haja vista o vício de inconstitucionalidade formal. 

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

Por tais razões, verifica-se que assiste razão ao Governador do 
Estado em vetar integralmente a proposta legislativa em epígrafe, por 
inconstitucionalidade formal, sendo as razões do veto governamental 
convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Total apos-

to ao Projeto de Lei nº 638/2019, por estar eivado de inconstitucio-
nalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao 
Projeto de Lei nº 638/2019, nos termos do voto do Relator, contra o 
voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.

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

em 28 de setembro de 2021.  
                                                    
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                                                                      
Vota a favor                                          Vota contra
Deputado Ciro Neto                                   Deputado Doutor Yglésio
______________________                                     _________________________

                      
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 722 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Decreto Legislativo nº 

055/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Au-
toriza a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa a constituir Comis-
são Especial para cumprimento da Resolução Legislativa nº 621/2011.

Nos termos do presente Projeto de Decreto Legislativo fica a 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão au-
torizada a Constituir Comissão Especial composta por 03 (três) mem-
bros, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária, com a 
finalidade de cumprir o disposto na Resolução Legislativa nº 621/2011, 
publicada no diário nº 076 de 30 de maio de 2011.

A matéria é de natureza legislativa e de competência exclusiva 
da Assembleia Legislativa, consoante dispõe o artigo 138, inciso IV, do 
Regimento Interno.

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

constitucionalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 055/2021 e, 
por conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 055/2021, 
na forma do texto original, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.         
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 724 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Proje-
to de Lei nº 294/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington 
do Curso, Dispõe sobre a instalação de dispositivo de áudio junto aos 
equipamentos de leitura óptica de código de barras (em pelo menos 
50% dos equipamentos), para reproduzir sonoramente os preços con-
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sultados nos hipermercados, supermercados, e demais estabelecimentos 
comerciais, no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos da propositura de Lei sob exame, determina que os 
hipermercados, supermercados e demais estabelecimentos comerciais 
instalem dispositivo de áudio para reprodução sonora do preço consul-
tado, em pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos equipamentos de 
leitura óptica de código de barras disponibilizados à sua clientela, em 
funcionamento no Estado do Maranhão.

Justifica o autor da propositura de Lei que, ler pequenas etiquetas 
com preços, fixadas nas prateleiras dos supermercados e outros estabe-
lecimentos comerciais, é uma tarefa simples para a maioria de nós. Mas 
para pessoas que possuem problemas de visão, inclusive os idosos, ou 
com dificuldade de leitura, isso pode ser muito difícil ou inviável. 

Visando garantir a essa parcela da população um instrumento 
simples de inclusão social, este projeto de lei visa obrigar os estabeleci-
mentos comerciais a disponibilizar dispositivo de áudio que reproduza 
sonoramente o preço dos produtos consultados nos equipamentos de 
leitura óptica de código de barras. Tal medida efetivará o seu direito de 
consumidor, visto que permitirá a execução de uma atividade cotidiana, 
sem maiores embaraços.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a re-
partição de competências entre os entes da federação. Aos Estados cou-
be tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25,                § 
1º, CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (arts. 21 e 
22, CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

O tema tratado no Projeto de Lei, ora em análise, aborda a defesa 
do consumidor, matéria de competência concorrente entre os entes fe-
derativos, conforme preceitua o art. 24, VIII, da Constituição Federal.

Assim, obedecendo-se as regras gerais dispostas pela União na 
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), permite-se aos 
Estados legislarem de forma suplementar, desde que não haja divergên-
cia com as regras nacionais, nem afrontem a competência municipal de 
legislar sobre assunto de interesse local (art. 30, I e II, da CF/88).

Nesse contexto, fica patenteado que a Proposição de Lei sob exa-
me está legislando em prol do consumidor.  Portanto, a matéria tem 
amparo constitucional, visto que considerando o regramento brasileiro 
não reservou à União e/ou aos Municípios legislar privativamente sobre 
o assunto, fica permitido aos Estados entrar nesse campo legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 294/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 294/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                                            
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                ________________________
Deputado Doutor Yglésio                                       _________________________
______________________                                     _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 731/2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 060/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wendell Lages, manifestando extensa admiração 

ao 1º Tenente Luiz Paulo Rodrigues do Corpo de Bombeiros do Ma-
ranhão, lhe parabenizando pela grande atitude de embarcar para o 
Haiti e vai auxiliar no salvamento de vítimas.

O Haiti sofreu um terremoto de magnitude 7.2, no último dia 
14, maior que o registrado há 11 anos, que teve a intensidade 7 e 
chegou a matar mais de 200 mil habitantes. O Tenente do Corpo 
de Bombeiros Militar, Luiz Paulo Rodrigues, partiu neste domin-
go, 22, com o destino ao Haiti onde vai auxiliar nas atividades de 
buscas e salvamento devido ao terremoto ocorrido no último dia 14, 
como bem esclarece o autor da propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 060/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 060/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 732 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 061/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wendell Lages, manifestando extensa admiração 
ao Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto Antônio Rangel, parabe-
nizando pelo título concedido de Embaixador da Paz pela Organi-
zação Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos.

O Jornalista Carlos Alberto Antônio Rangel, foi premiado 
pelos relevantes serviços prestado a Família, a Sociedade, pela pro-
moção da Paz Universal, preservação do Meio Ambiente, comba-
te a corrupção no Mundo, ao Cuidados aos menos favorecidos na 
Sociedade, pelo amparo aos portadores de necessidades especiais, 
Homens, Mulheres, Jovens, Crianças e Idosos, contribuindo assim 
para preservação da Vida Humana como dádiva de Deus e pelo 
bem estar da Família Mundial residente no Planeta Terra, criada 
por Deus como Coroa de sua Criação, como bem esclarece o autor 
da propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 
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VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 061/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Moção nº 061/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  742 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 401/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Pará Figueiredo, que autoriza o Estado do Maranhão 
a doar bicicletas apreendidas em práticas de ilícito penal para pessoas 
de baixo poder aquisitivo ou em estado de vulnerabilidade social, nos 
termos que estabelece.

 Nos temos da presente propositura de lei em epigrafe, fica o Es-
tado do Maranhão autorizado a promover a doação de bicicletas apreen-
didas em práticas de ilícito penal para pessoas de baixo poder aquisiti-
vo ou em estado de vulnerabilidade social, quando:  a propriedade da 
bicicleta não puder ser determinada; ou o proprietário, transcorrido o 
prazo de 30 (trinta) dias, após a sua comunicação formal, não manifes-
tar interesse.

Com efeito, faz-se necessário asseverar que as chamadas “leis 
autorizativas” não possuem resultados efetivos, nos casos em que não 
há previsão constitucional para que o Legislativo tenha que autorizar o 
Executivo na prática de algum ato jurídico específico, pois além de se-
rem inconstitucionais, a sua implementação fica completamente adstrita 
à órbita discricionária do Poder Executivo, ou seja, ele decide quando e 
como fazer ou se irá fazer ou não, porquanto, tal norma é inócua.

Os Projetos de Leis autorizativos constituem mera sugestão ao 
Poder Executivo e, por isso, são inconstitucionais e injurídicos, por tra-
tarem de matéria cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Execu-
tivo e por não conterem o comando obrigatório, nada acrescentando ao 
ordenamento jurídico. 

Destaco que no caso em tela, não aplica a edição de lei autoriza-
tiva, pois não há preceito constitucional ou legal que estabeleça a ne-
cessidade do Poder Legislativo editar uma norma autorizando o Poder 
Executivo a criar atribuições para seus próprios órgãos.

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

Nessa linha de raciocínio, a proposição, em análise, viola o prin-
cípio da separação entre os poderes, bem como o princípio da reserva 
de iniciativa adentrando na esfera administrativa do Poder Executivo, 
padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.

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

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

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

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Esta-
do ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública              
estadual.

O Parlamento no seu processo legislativo não pode ignorar as 
atribuições necessárias para o exercício das funções de cada Poder. En-
tre as matérias que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo 
estadual, acham-se aquelas que orbita na esfera administrativa (au-
toadministração) de outro Poder que na maioria dos casos não há 
necessidade de Lei, bastando um ato administrativo, como no caso 
em tela.

   Nota-se que se configura invasão direta na autoadministração 
do Poder Executivo em face do princípio da separação dos poderes, a 
edição de lei de iniciativa Parlamentar, que versa sobre matéria orça-
mentária e servidores públicos, como acima descrito.

Ademais, o projeto autorizativo, caso em espécie, nada acres-
centa ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para 
aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer 
aquilo que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Execu-
tivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de 
cobrar tal uso.

Outrossim, a autorização em projeto de lei consiste em mera 
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido 
jurídico de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional, 
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete pri-
vativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo; por 
usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta na 
Constituição, conforme acima mencionado (descrito), nada importando 
se a finalidade é apenas autorizar; por ferirem o princípio constitucio-
nal da separação de poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela rejeição do Projeto de Lei, em comento, em face de sua incons-
titucionalidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 401/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 28  de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                                                                   
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                       _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
______________________                                     _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 749/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 006/2021, 
de autoria do Poder Judiciário, que propõe transferir o Termo Judiciário 
de Vila Nova dos Martírios da Comarca de Imperatriz para a Comarca 
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de São Pedro da Água Branca (Código de Divisão e Organização Judi-
ciárias do Maranhão).

Prevê a propositura de Lei, que o termo judiciário de Vila Nova 
dos Martírios fica transferido da comarca de Imperatriz para a de São 
Pedro da Água Branca, passando a ser termo da comarca de Cidelândia, 
quando da instalação desta.

Esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de Lei, que 
a presente proposta de modificação legislativa estão todas atreladas 
ao intuito de oferecer a melhor prestação jurisdicional à sociedade, 
tendo em vista que tanto pela distribuição mais equânime do núme-
ro de processos quanto pela própria localização geográfica, revela-se 
conveniente a transferência do Termo Judiciário de Vila Nova dos Mar-
tírios para a comarca de São Pedro da Água Branca, o que facilitará 
sobremaneira o deslocamento dos jurisdicionados para a realização de 
atos processuais e até mesmo reduzirá as despesas, por exemplo, com 
condução coercitiva de testemunhas e movimentação de cartas preca-
tórias. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

No caso das Leis Complementares, o art. 42, da Constituição do 
Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa: 
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa ini-
ciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá 
deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Com efeito, a Constituição do Estado do Maranhão, em seu artigo 
72, define a competência privativa do Poder Judiciário para definir sua 
organização administrativa.

Art. 72 – Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça 
disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados os se-
guintes princípios. (...)

Ademais, compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor 
ao Poder Legislativo alteração da organização e divisão judiciária do 
Estado (art. 76, inciso V, da CE/89). 

Nessa quadra, o presente Projeto de Lei Complementar é de 
iniciativa do Poder Judiciário, não havendo objeções no tocante à 
deflagração da proposição.

Quanto à matéria em estudo, enquadra-se nas de inciativa reser-
vada, pode o Judiciário utilizar de sua discricionariedade para dispor 
como bem entende de sua organização, desde que não atente contra 
normas e princípios do sistema jurídico nacional, desta feita, tal projeto 
também não apresenta obstáculo quanto ao seu conteúdo.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao Projeto 
de Lei Complementar, seja do ponto de vista das normas constitucionais 
ou infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com 
o ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se favoravelmente, pela aprovação do Projeto 

de Lei Complementar nº 006/2021, por não se encontrar eivado de 
inconstitucionalidade e ilegalidade, no âmbito formal e material.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 006/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 750 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar Estadual 

nº 010/2021, de autoria do Poder Judiciário, que Altera dispositivos da 
Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código 
de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), e dá 
outras providências.

Analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a legalidade, 
a regimentalidade, a juridicidade e a adequada técnica legislativa da 
presente proposição, nos âmbitos formal e material. Referida análise 
far-se-á na ordem acima e, encontrando-se algum vício insanável, o mé-
rito da matéria não poderá ser examinado, por mais relevante que seja.

A Propositura de Lei sob exame propõe alterar os incisos II e 
III, do art. 13, da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 
(Código de Divisão e Organização Judiciarias do Estado do Maranhão), 
que passam a vigorar com a seguinte redação, no que diz respeito à 
competência a atribuições da 2ª e 3ª Vara Cível da Comarca de Caxias, 
Estado do Maranhão:  

Art. 13 (…). 
II – 2ª Vara Cível: Cível. Comércio. Recuperação de Empresas. 

Execução Fiscal. Cartas Precatórias Cíveis; 
III – - 3ª Vara Cível: Família. Casamento. Sucessões. Tutela, 

Curatela e Ausência. Infância e Juventude. Alvarás. Cartas Precatórias 
de sua competência;” (NR)

Esclarece a Mensagem que acompanha a propositura de Lei., que 
a proposta de modificação legislativa estão todas atreladas ao intuito 
de oferecer a melhor prestação jurisdicional à sociedade, promovendo 
maior celeridade e eficiência ao andamento processual.

Em termos práticos, cuida-se de alterar a competência para o 
julgamento de processo afetos à Infância e Juventude, da 2ª Vara Cível 
para a 3ª Vara Cível, que já é a unidade responsável pelo processamen-
to e julgamento de ações relativas, por exemplo, a família, casamento 
e sucessões.

Convém relatar, que a alteração pretendida, portanto, promove 
a afinidade de matérias, afigurando-se como medida de inequívoco 
aprimoramento da organização judiciária. Essa justificativa atende a 
pertinência da matéria.

No que tange às Leis Complementares, o art. 42, da Constituição 
do Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciati-
va: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”.

Por seu turno, a Constituição do Estado do Maranhão, em seu ar-
tigo 72, define a competência privativa do Poder Judiciário para definir 
sua organização administrativa.

“Art. 72 – Lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça 
disporá sobre a organização judiciária do Estado, observados os se-
guintes princípios. (...)

Ademais, os Estados organizarão sua justiça, observados os prin-
cípios estabelecidos nesta Constituição, sendo lei de organização judi-
ciária de inciativa do Tribunal de Justiça (art. 125,                   § 1º, da 
Constituição Federal). 

Com efeito, compete privativamente, ao Tribunal de Justiça, ele-
ger os seus órgãos diretivos, elaborar o regimento interno e dispor sobre 
a competência administrativa e jurisdicional desses órgãos, com obser-
vância das normas de processo e das garantias processuais das partes, a 
teor do que dispõe o art. 76, inciso I, da CE/89.

Nessa quadra, o presente Projeto de Lei Complementar é de 
iniciativa do Poder Judiciário, não havendo objeções no tocante à 
deflagração da proposição.

Quanto à matéria em estudo, enquadra-se nas de inciativa reser-
vada, pode o Judiciário utilizar de sua discricionariedade para dispor 
como bem entende de sua organização, desde que não atente contra 
normas e princípios do sistema jurídico nacional, desta feita, tal projeto 
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também não apresenta obstáculo quanto ao seu conteúdo.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto 
de lei complementar, seja do ponto de vista das normas constitucionais 
ou infraconstitucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com 
o ordenamento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, 

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei de Complementar nº 
010/2021, por não possuir nenhum vício formal nem material de in-
constitucionalidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei de Complementar nº 
010/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021. 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 752 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 445/2021, de autoria da Senhora Deputada De-
tinha, que Considera de Utilidade Pública o Instituto Educacional 
Evangélico Alegria do Saber - IEEAS, com sede e foro no Município 
de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto Educacional Evangélico Alegria de Saber, tam-
bém designado pela sigla IEEAS, é uma pessoa jurídica de direi-
to privado, com atuação predominante nas áreas da arte, cultura, 
educação, religião, meio ambiente e assistência social, constituí-
da sob a forma de Associação Civil sem fins lucrativos em 01 de 
maio de 2016, com personalidade própria, gozando de autonomia 
patrimonial, financeira e administrativa, com duração por tempo 
indeterminado, sendo regida pelo presente Estatuto, pelo Código 
Civil, e pela legislação aplicável e pertinente, tendo como finalida-
des: promover a assistência social através da proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; ao amparo às 
crianças e aos adolescentes carentes; a integração ao mercado de 
trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e 
a promoção de sua integração à vida comunitária; promover a arte 
e a cultura; promover e desenvolver o acesso à Educação Infantil 
através de Creches e Pré-Escolas, o Ensino Fundamental, além de 
programas como Pro Jovem, Peti e outros.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 

Diploma Legal.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 

da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 445/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 753 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 446/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Detinha, que Considera de Utilidade Pública a Associação Cultural 
e Espiritual Ilê de Oxalá, com sede no Município de Serrano do 
Maranhão – MA e foro no Município de Cururupu, Estado do Ma-
ranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação Cultural e Espiritual Ilê de Oxalá é uma enti-
dade civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo indetermi-
nado e tem como objetivos: a preservação do patrimônio histórico, 
recreativo, cultural e esportivo do povo negro de matriz africana.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 446/2021, nos termos do 
voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 28 de setembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 754 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 426/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Marcos Caldas, que Declara de Utilidade Pública a Associação Be-
neficente Rosa Dália, com sede e foro no Município de São Luís, 
Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação Beneficente Rosa Dália, é pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, e duração por tempo indeter-
minado, tem por finalidades: o amparo às crianças e adolescentes 
carentes da comunidade e das suas adjacências; ações de preser-
vação, habitação, reabilitação e integração à vida comunitária de 
pessoas portadoras de deficiência integrantes da comunidade e de 
suas adjacências, entre outras.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
                 Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 426/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 755 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 607/2019, de autoria do Senhor Deputado 
Hélio Soares, que Estabelece as Diretrizes para a criação do Progra-
ma Pedagógico Musicultura e Formação da Orquestra Sinfônica do 
Estado do Maranhão e dá outras providências”.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 248/2020), com Emenda Supressiva, 
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer 
de mérito favorável da Comissão de Educação , Cultura, Desporto, 
Ciencia e Tecnologia (Parecer nº 004 /2020).

Concluída a votação, com emenda supressiva, vem agora a esta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de 
Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária nº 607/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 607/2019, em 
redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                                              
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

PROJETO DE LEI Nº 607/2019

Estabelece as Diretrizes para a 
Criação do Programa Pedagógico Mu-
sicultura e Formação da Orquestra Sin-
fônica do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

Art. 1º – Fica estabelecida as diretrizes para a Criação do Pro-
grama Pedagógico Musicultura e Formação da Orquestra Sinfônica do 
Estado do Maranhão, a ser implementada por órgãos públicos da área 
da cultura com os objetivos seguintes:

I – criar um ambiente à promoção e o acesso à cultura, a integra-
ção entre os participantes, o ensino e a difusão da música;

II – preservar a cultura e criar indicadores de riqueza para o Es-
tado;

III – causar impacto direto e importante na vida cultural e social; 
IV - preservar e divulgar a cultura como memória de um patri-

mônio imaterial;
V – criar perspectiva de vida e formação profissional para jovens 

em situação de vulnerabilidade;
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VI – criar oportunidade de trabalho e renda para os músicos, evi-

tando o subemprego;
VII – orquestras dão sentido à existência de instituições supe-

riores;
VIII – rejuvenesce a cultural local realimentando-a com novos 

modelos; 
IX – evita a mera reprodução de padrões e ao mesmo tempo re-

troalimenta-se de seus valores identificativos;
X – exerce um papel fundamental na formação dos valores éticos 

e morais de uma sociedade, exaltando o respeito, a tolerância e promo-
vendo sua saúde social.

Art. 2º – O Programa tratado no “caput” do artigo anterior, para 
criação da Orquestra Sinfônica do Estado, pode ser comtemplado com 
parcerias entre órgãos de cultura do Poder Público Estadual, Organiza-
ções não Governamentais e a iniciativa privada.     

Art. 3º - Ulterior disposição regulamentar desta Lei, definirá o 
detalhamento de sua execução.

Art. 4º - As despesas decorrentes à manutenção e desenvolvi-
mento do Programa, correrão por conta de rubricas orçamentárias pró-
prias, consignadas no orçamento anual, suplementadas se necessário. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 758 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 063/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Doutor. Yglésio, ao FÁBIO SANTOS DE OLIVEI-
RA, Promotor de Justiça em Bom Jardim, pela valorosa atuação 
na promoção da justiça e combate à corrupção naquele Município. 

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

      
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 063/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 063/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 759 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 062/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admira-
ção pelo jurista e escritor, Doutor DANIEL BLUME, pela Eleição 

como Membro Efetivo da Centenária Academia Maranhense de 
Letras — AML.

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

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

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

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

      
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 062/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Moção nº 062/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 762 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 412/2021, de autoria Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, que “institui a Campanha Verão 
no Trânsito a ser realizada nas praias no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

 Registra a justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei, 
tem como objetivo instituir a campanha verão no trânsito a ser realizada 
nos meses de junho e julho, nas praias do Estado do Maranhão. O intui-
to é alertar a população para os altos índices de acidentes e mortes no 
trânsito, logo as ocorrências crescem ainda mais nos períodos de férias, 
onde a população procura momentos de lazeres nas praias maranhenses. 

   A campanha promoverá diversas ações educativas nas praias, 
nas travessias e nas rodovias que dão acesso às praias (Art. 2º). Segundo 
o artigo terceiro da propositura de lei sob exame que, as ações contarão 
com colagem de cartazes em locais de grande circulação de pessoas nas 
praias, distribuição de flyers em pontos estratégicos e a realização de 
blitzes educativas e exposição de faixas e banners em rodovias que dão 
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acessos às entradas das principais praias do Estado.

   Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da 
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos. 

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

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

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa, matéria tributária e orça-
mentária e serviços públicos;

IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-
tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades pú-
blicas conforme induz os art. 1º. 

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de 
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atri-
buições a órgãos públicos, no caso as Secretarias de Governo. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela rejeição do Projeto de Lei ora em comento em face de sua incons-
titucionalidade.

É o voto. 

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 412/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                _________________________
Deputado Wendell Lages                                      _________________________
______________________                                     _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 764 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 377/2021, de au-
toria do Senhor Deputado Adriano, que Dispõe sobre as diretrizes para 
a prática de Atividade Automobilística Off-road, reconhecendo-o como 
esporte de aventura e de importante valor cultural e turístico, no Estado 
do Maranhão, e dá outras providências. 

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica reconhecida a ativi-

dade Automobilística de Off-road como esporte de aventura de impor-
tante valor cultural e turístico, com o objetivo incentivar e divulgar a 
prática da atividade de Off-road, de forma participativa, por intermédio 
de inciativas públicas ou privadas, com as seguintes metas: mapear as 
áreas de interesses para a prática da atividade, bem como identificar as 
condições de acesso às áreas de interesse para esse tipo de atividade. 

Como se vê, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que, em res-
peito ao Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência 
na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executi-
vo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. 

A instituição de política pública estadual, mediante projeto de lei 
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
como no presente projeto de lei. 

Verificamos que a proposição, em análise, pretende estabelecer 
diretrizes, voltadas para a atividade automobilística Off-road no Estado 
do Maranhão.

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos 
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atri-
buições do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu 
objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo 
legislativo, o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 377/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 377/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                                           
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                                                                                                                       
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                       _________________________
Deputado Ciro Neto                                                 _________________________
______________________                                     _________________________
______________________                                     _________________________

           SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 377 /2021

Estabelece Diretrizes para a prática 
de Atividade Automobilística Off-road, 
reconhecendo-o como esporte de aventura 
e de importante valor cultural e turístico, 
no Estado do Maranhão, e dá outras pro-
vidências. 

Art. 1º Esta Lei estabelece Diretrizes para a prática de Atividade 
Automobilística Off-road, seja esportiva e/ou de lazer, no âmbito do 
Estado do Maranhão, a qual deverá ser aplicada em consonância com 
o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997), com as resoluções do CONTRAN e, no que couber, às normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, relati-
vas ao turismo fora de estrada em veículos.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se como Atividade Auto-
mobilística Off-road aquela estabelecida no art. 1º desta Lei, que pode 
ser realizada em locais não pavimentados e de difícil acesso, fora de 
estradas e rodovias, por intermédio de utilização de veículos adaptá-
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veis ao solo e terreno, incluindo-se veículos 4x4, buggys, motocicletas, 
quadriciclos, UTV (veículo utilitário multitarefas), ATV (veículo todo-
-o-terreno) e equipamentos congêneres. 

Art. 3º Fica reconhecida, ainda, a Atividade Automobilística Off-
road como esporte de aventura de importante valor cultural e turístico 
para o Estado do Maranhão. 

Parágrafo único. A topografia privilegiada de dunas, serras, rele-
vos e demais recursos naturais do Estado do Maranhão, é propícia para 
a prática de off-road e outros esportes de aventura e radical, que deverão 
ser objeto de promoção e divulgação, como forma de atrair o turismo 
dessas atividades e o desenvolvimento econômico da região. 

Art. 4º Com o objetivo de incentivar e divulgar a prática da Ati-
vidade Automobilística  Off-road de que trata esta Lei, poderão ser cria-
dos e executados programas de forma participativa, por intermédio das 
iniciativas públicas ou privadas, contendo as seguintes metas: 

I - mapear as áreas de interesse para a prática da atividade auto-
mobilística off-road; 

II - identificar as condições de acessos às áreas de interesse para 
este tipo de atividade; 

III - adotar as medidas necessárias para garantir o acesso livre e 
desimpedido às áreas de interesse para atividade automobilística off-
-road; 

IV - caracterizar os problemas ambientais das áreas de interesse 
para a prática da atividade automobilística off-road e propor soluções 
para evitá-los ou mitigá-los; 

V - apoiar outras iniciativas de apoio e divulgação à prática das 
atividades de off-road no âmbito do Estado. 

Art. 5º Nas áreas próprias para a prática da atividade automobi-
lística off-road, necessária para maior segurança do tráfego e preserva-
ção do meio ambiente, poderá ser feito o mapeamento georreferenciado 
das áreas transitáveis e trilhas habitualmente usadas para o esporte e 
turismo, bem como a sinalização vertical em alguns trechos. 

§ 1º O mapeamento dos trechos e das zonas em que a atividade 
automobilística off-road for permitida será definido por norma própria, 
a ser editada pelo Poder Público Estadual, que deverá basear-se em 
estudo específico georreferenciado sobre os impactos da atividade no 
meio ambiente e nas comunidades locais. 

§ 2º Para a realização do mapeamento previsto no caput deste 
artigo, deverão participar os órgãos estaduais ou municipais competen-
tes, representantes das categorias e instituições legalmente constituídas 
envolvidas na prática off-road e turística, que já exploram comercial-
mente as trilhas e os locais turísticos, ou utilizam a área para atividades 
de lazer e desporto off-road. 

§ 3º As áreas transitáveis a que se refere o caput deste artigo são 
os trechos de dunas, praias, lagoas e demais biomas naturais com po-
tencial para práticas de atividades desportivas, de lazer ou de turismo. 

§ 4º Para fins de mapeamento e circulação do caput deste artigo 
deve ser consentido em trechos rurais e urbanos o trânsito dos veículos 
ATV’s e UTV’s, em vias locais, coletoras e arteriais, quando da neces-
sidade de desembarque de veículo, acesso, abastecimento, manutenção 
e travessia entre trechos de atividade automobilística off-road. 

Art. 6º A atividade automobilística off-road será fiscalizada pelos 
órgãos competentes, podendo ser realizada mediante acordo de coo-
peração entre DETRAN/MA, Autarquias Municipais de Trânsito, Se-
cretaria do Meio Ambiente estadual e municipal, e Polícias Rodoviária 
Estadual e Federal. 

Parágrafo único. As penalidades e vedações previstas no Código 
Nacional de Trânsito e na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998) serão aplicadas sem prejuízo de ou-
tras a serem editadas por normativo próprio pelo Executivo, em norma 
delegada. 

Art. 7º A realização de eventos de caráter competitivo está con-
dicionada à autorização do Governo do Estado e demais órgãos com-
petentes. 

§ 1º O requerimento solicitando autorização para realização do 
evento deve indicar o seu Responsável Técnico Geral e ser acompanhado 
por todas as informações necessárias à avaliação técnica pelos órgãos 

competentes.
§ 2º Em caso de autorização do evento, poderão ser determinadas 

medidas de monitoramento, recuperação, mitigação e compensação de 
potenciais impactos ambientais porventura identificados. 

Art. 8º No caso de eventos realizados em unidades de conserva-
ção, é vedada a abertura de novas trilhas, sendo permitida a manutenção 
de trilhas existentes. 

Art. 9º São vedadas a supressão de vegetação, a retenção ou a 
derivação de curso de água, exceto quando indispensáveis ao manejo 
conservacionista da trilha e desde que autorizadas pelo órgão ambiental. 

Art. 10. O Poder Executivo Estadual regulamentará o disposto 
nesta Lei, inclusive sobre a incidência de sanções e os procedimentos 
de sua aplicação. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 765 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 420/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Autoriza a criação do 
programa ‘CRIANÇA SEGURA’, com a implantação de comissões de 
conscientização, prevenção e enfrentamento à violência e promoção 
dos direitos da criança e do adolescente nas escolas públicas e priva-
das no âmbito no Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica autorizada a criação 
do programa “CRIANÇA SEGURA” com a implementação de Comis-
sões de Conscientização, Prevenção e Enfrentamento à Violência e Pro-
moção dos Direitos da Criança e do Adolescente nas escolas públicas e 
privadas no âmbito Estado do Maranhão.

Compreende-se como violência contra criança e adolescente 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade 
e opressão, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais, bem 
como a violência física, psicológica, sexual e institucional, nos termos 
do art. 5º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e art. 4º da Lei nº 
13.431, de 04 de abril de 2017. A Comissão de Conscientização, Pre-
venção e Enfrentamento a Violência e Promoção dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente tem como objetivos gerais: consolidar os princípios 
de proteção integral à criança e ao adolescente e o da prioridade absolu-
ta da garantia de seus direitos; incentivar um ambiente escolar seguro e 
a cultura de paz nas unidades escolares; Capacitar a comunidade escolar 
para identificar, prevenir, atender e encaminhar os casos de violência 
contra criança e adolescente;  fortalecer as unidades escolares dentro do 
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; 

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

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa, como dispõe a propositura de lei 
sob exame.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de 
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são de ini-
ciativa do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enqua-
dram na competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo 
ingerência nessas questões por parte do Poder Legislativo. 

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Su-
premo Tribunal Federal, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
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DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o 
assunto: 

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber 
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estan-
ques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câma-
ra intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Execu-
tivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely 
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 
438/439). (Grifei)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envol-
ve matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Se-
cretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, 
viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de com-
petência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

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

420/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 420/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 28 de setembro de 2021.

                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
Deputado Ciro Neto                                                 _________________________
______________________                                     _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  766 /2021
RELATÓRIO
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do  Projeto de Lei 
nº 425/2021 de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que “dispõe 
sobre a inclusão do conteúdo de prevenção da Violência Contra Mu-
lher nos currículos da educação básica, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, em conformidade como disposto na Lei Federal nº 9.475/97 
e na Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional e Lei nº 14.164, 
de 10 de junho de 2021”

Nos termos da presente propositura de Lei, determina-se a inclu-
são do conteúdo de prevenção da violência contra mulher nos currículos 
da educação básica, no âmbito do Estado do Maranhão, em conformi-
dade como disposto na Lei Federal  nº 9.475/97 e na Lei de Diretrizes e 
Bases na Educação Nacional e Lei Nº 14.164, de 10 de junho de 2021.

Prevê  ainda que  a inclusão do conteúdo de prevenção da violên-
cia contra mulher nos currículos da educação básica tem o propósito: 
Contribuir para o conhecimento das escolas; Impulsionar as reflexões 
sobre o combate à violência contra a mulher; Conscientizar adolescen-
tes, jovens e adultos, estudantes e professores que compõem a comuni-
dade escolar, da importância do respeito aos direitos humanos, notada-
mente os que refletem a promoção da igualdade de gênero, com vista a 
prevenir e combater as práticas de violência contra a mulher; Explicar 
sobre a necessidade da efetivação de registros nos órgãos competentes 
de denúncias dos casos de violência contra a mulher.

Em sendo analisado o presente projeto, percebemos a relevância 
da matéria oportunamente tratada pela presente proposição, entretanto, 
mister se faz observar alguns aspectos legais envolvendo a problemá-
tica proposta. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação -Lei nº 9.394/96) 
aprovada após oito anos de debates profundos no Congresso Nacional 
e de ampla participação dos sujeitos da área educacional, adotou como 
um de seus princípios a flexibilidade, que objetiva a autonomia das es-
colas na definição de suas propostas pedagógicas.

 Assim, ficou determinado por aquele instrumento legal que, res-
peitada a Base Nacional Curricular Comum - estabelecida pela União 
com o objetivo de manter a unidade do ensino nacional - a parte di-
versificada do currículo deve ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por disciplinas que levem em conta 
as características regionais e locais da comunidade, da cultura, da eco-
nomia e da clientela.

Por isso, apesar de a Constituição Federal deixar expresso que os 
Estados membros têm competência concorrente para legislar – quando 
se trata de educação, cultura, ensino e desporto-, concordamos com a 
opinião dos diversos especialistas em educação que alertam para uma 
parcimônia na inclusão de disciplinas/conteúdos nos currículos escola-
res brasileiros.

No mesmo sentido, argumenta o Consultor Legislativo da Câma-
ra dos Deputados José Maria G. de Almeida Jr, (Nota Técnica/ março 
de 2003):

1. Propostas do Poder Legislativo de criação de disciplinas, 
áreas de estudo e conteúdos, em qualquer nível ou modalidade de 
ensino, da educação infantil à superior, são em geral rejeitadas, a 
partir de sólida e tradicional fundamentação doutrinária e legal, - já 
encampada por esta Casa , por meio da Súmula 1/01, da Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto-, com fulcro em argumentos técnicos–
pedagógicos e em disposições constitucionais e infraconstitucionais, 
sobretudo da LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

2. Tais propostas não são, à luz desse entendimento, da com-
petência do Poder Legislativo, mas sim das próprias escolas, de suas 
comunidades e dos Conselhos de Educação (Federal, Estadual e Dis-
trital), como orientação dada pelo Poder Executivo, via Ministério da 
Educação-MEC.”

Ademais, é preciso lembrar, ainda, que a Lei Estadual nº 11.121, 
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de 07 de outubro de 2019, já estabeleceu em linhas gerais a “Campa-
nha Estadual Maria da Penha” nas Escolas Estaduais Públicas e Pri-
vadas, com seguintes objetivos: I - contribuir para o conhecimento da 
comunidade escolar acerca da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006 - Lei Maria da Penha; II - impulsionar as reflexões sobre o 
combate à violência contra a mulher; III - conscientizar adolescentes, 
jovens e adultos, estudantes e professores que compõem a comunidade 
escolar, da importância do respeito aos Direitos Humanos e sobre a Lei 
do Feminicídio, prevenindo e evitando, as práticas de violência contra 
a mulher; IV - esclarecer sobre a necessidade da efetivação de registros 
nos órgãos competentes de denúncias dos casos de violência contra a 
mulher, onde quer que ela ocorra.

Neste sentido, opina-se pela rejeição da proposição na forma 
como foi apresentada.           

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela rejeição do Projeto de Lei nº 425/2021 em face de sua inconstitu-
cionalidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 425/2021, nos termos do voto 
do Relator.               

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 28 de setembro de 2021. 

                                                                    
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                       _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
______________________                                     _________________________
______________________                                     _________________________

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 767 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 364/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Programa de 
Cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. 

Nos termos da propositura de Lei sob exame, fica instituído, no 
âmbito do Estado do Maranhão, o Programa de cooperação e o Código 
Sinal Vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda para mulhe-
res em situação de violência, em especial a violência doméstica e fami-
liar nos ermos da Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 - Lei 
Maria da Penha. O Programa é inspirado em iniciativa semelhante no 
Estado do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Sucede que já tramitou nesta Comissão, o Projeto de Lei nº 
198/2021, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que Institui 
o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no Âmbito do 
Estado do Maranhão, visando o Combate e a Prevenção à Violência 
contra a Mulher.

Com efeito, o caput do art. 170, do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão, estabelece que em se tratando 
de matérias idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão 
anexadas a mais antiga, desde que possível o exame em conjunto. 

Ademais, nos termos do artigo 141, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a proposição mais re-
cente que trate de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser 

anexada a esta. In verbis:
“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou conexa 

a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por ocasião da distri-
buição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Assembleia, 
mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. [grifo meu]”

Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou conexas 
(matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo Presi-
dente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qual-
quer das proposições.

Nesse contexto, conforme salientado, tramita nesta Comissão 
Proposição similar ou correlata (PL n° 198/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Neto Evangelista). Portanto, de acordo com exposto, o Proje-
to de Lei nº 364/2021 deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 198/2021, 
versando de forma análoga, correlata ou idêntica, mas ainda pendente 
de apreciação do Plenário da Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela anexação do PL nº 364/2021, 

ao PL nº 198/2021, consoante dispõe os arts. 170 e 141, ambos do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão.

É o voto.

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

votam pela anexação do PL nº 364/2021 ao PL nº 198/2021, nos ter-
mos do voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
______________________                                     _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 768 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 414/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Wellington do Curso, que visa instituir “nas escolas da rede 
estadual de ensino o programa ‘Estudante Frequente’, com intuito 
de combater a evasão escolar e resguardar a integridade dos alunos”.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica instituído o Pro-
grama ‘Estudante Frequente” nas escolas da rede estadual de ensino, 
objetivando combater a evasão escolar; garantir a integridade dos alu-
nos; criar uma relação de cooperação entre a equipe escolar e os pais ou 
responsáveis dos estudantes.

Prevê ainda a propositura, que constatada a ausência injustificada 
do aluno na sala de aula, a família deverá ser contatada e informada 
imediatamente pela escola sobre o fato, visando à adoção de medidas 
que possam garantir a segurança e a integridade física do aluno. 

Contextualiza a Justificativa:
Através deste Programa, quando um estudante não se apre-

sentar na escola, ficará secretaria da escola encarregada de enviar 
uma notificação (via qualquer meio que se consiga um contato efe-
tivo com pais ou responsáveis, assim como está enunciado no inciso 
I do artigo 4°) aos pais ou responsáveis comunicando o ocorrido. 
Esta prática é importante por alguns motivos: 

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

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

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

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

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

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

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

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

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-
tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual.

Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
 II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previs-

tos nesta Constituição; 

[...]
 V – dispor sobre a organização e o funcionamento da admi-

nistração do Estado na forma da lei;[...]”
Como é possível notar, o Constituinte Derivado Decorrente, na 

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

     Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades pú-
blicas conforme acima mencionado.

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

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

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

414/2021, em face da sua inconstitucionalidade.
É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 414/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
______________________                                     _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 770 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 454/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública Estadual a União 
dos Moradores da Coheb Sacavém, com sede e foro no município 
de São Luís/MA.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A União dos Moradores da Coheb Sacavém é uma pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e tempo indetermi-
nado de duração, que tem por finalidades: amparar as crianças e 
adolescentes carentes da comunidade e de suas adjacências; ações 
de preservação, habitação, reabilitação e integração à vida comu-
nitária de pessoas com deficiência integrantes da comunidade e de 
suas adjacências; promover a integração ao mercado de trabalho 
de jovens e adultos da comunidade e de suas adjacências; promover 
a assistência social, educação e de saúde, dentre outros.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 454/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 28  de setembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 771 /2021

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 455/2021, de autoria do Senhor Deputado Duar-
te Júnior, que Declara de Utilidade Pública Estadual a Associação de 
Mães e Filhos Especiais com Deficiência – AME, com sede e foro no 
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação de Mães e Filhos Especiais com Deficiência, é 
uma entidade civil sem fins lucrativos, de duração por tempo in-
determinado, e de caráter filantrópico e será baseado no estudo, o 
mais objetivo possível, das necessidades e possibilidades individuais 
orientadas para o bem-estar coletivo e melhoria do padrão socioe-
conômico.

A entidade tem como finalidades: a atenção e defesa dos di-
reitos à criança, adolescente, jovem e adulto, em todas as políticas 
públicas.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:

A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-
ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 455/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 772 /2021

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 456/2021, de autoria do Senhor Deputado Duar-
te Júnior, que Declara de Utilidade Pública Estadual a Associação 
Beneficente Nova Vida, com sede e foro no Município de Lago da 
Pedra, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação Beneficente Nova Vida é uma Entidade Civil, 
sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado e de ca-
ráter privado, e natureza filantrópico, beneficente e educacional.

Tem como objetivos: Promover o desenvolvimento da comu-
nidade 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 à saúde e assistência ao médico-
-social dos associados; Apoiar os movimentos sociais, beneficentes, 
educacionais e filantrópicos da comunidade; Propiciar conheci-
mento cultural à comunidade em geral. 

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 456/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 28 de setembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ciro Neto                                               _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                      _________________________
Deputado Wendell Lages                                       _________________________
______________________                                     _________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 773 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei Complementar nº 

008/2021, de autoria do Poder Executivo, que visa instituir as Mi-
crorregiões de Saneamento Básico do Norte Maranhense, do Sul Mara-
nhense, do Centro-Leste Maranhense e do Noroeste Maranhense, bem 
como sobre suas respectivas estruturas de governança.

Nos termos do Projeto de Lei Complementar, sob exame, aplica-
-se ao Estado do Maranhão e aos Municípios que integram as micror-
regiões, bem como às pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou 
privado, que com elas se relacionem no que concerne às funções públi-
cas de interesse comum previstas no art. 3º desta Lei Complementar.

  Esclarece a Mensagem Governamental que encaminha a propo-
situra de Lei, que a medida, ora proposta, explica sobre a necessidade 
da instituição das referidas microrregiões de Saneamento Básico no 
Estado, diante da complexidade e alto custo dos investimentos e manu-
tenção dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
que decorrem da atualização do marco legal do saneamento básico no 
Brasil, feita pela Lei Federal nº 14.026/2020.

No corpo da proposição, o Governador apresentou algumas dis-
posições preliminares, a definição de cada microrregião de saneamento 
básico e as respectivas autarquias microrregionais, com suas funções 
públicas de interesse comum, competências e a forma de governança.

A Constituição Federal, em seu art. 25, § 3º (com mesma reda-
ção prevista no art. 25 da Constituição Maranhense) preceitua que “Os 
Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metro-
politanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”.

Por ser um Projeto de Lei que interfere diretamente na organi-
zação administrativa estadual, a iniciativa também se encontra nas 
formalidades constitucionais, conforme determina o inciso III, do art. 
43, da Constituição Estadual, senão vejamos:

“Art. 43 (...)
(...)
III – organização administrativa e matéria orçamentária.”
Ademais, compete privativamente ao Governador do Estado dis-

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

No aspecto formal, NÃO HÁ OBJEÇÕES para que se criem 
as microrregiões, visto que o procedimento legislativo adotado está 
sendo o de lei complementar.

No âmbito material, também não se vislumbra nenhuma obje-
ção para a aprovação do Projeto de Lei Complementar, ora em análise, 
visto que a finalidade do Projeto de Lei é integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, 
conforme preceitua as Constituições Federal e Estadual.

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar nº 008/2021 e, 
por conseguinte pela sua aprovação, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 008/2021, 

nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 28 de setembro de 2021. 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

ERRATA Nº011/2021

ATO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2020 – ALEMA

No ATO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO referente ao Proces-
so Administrativo Nº 0172/2020, cujo objeto trata da contratação de 
empresa prestadora de serviços terceirizados de mão de obra residente 
para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, publicada no dia 17 de setembro de 2021: Onde se lê:“...ata de 
Registro de Preços nº 03/2020...”Leia-se:“... Ata de Registro de Preços 
nº 06, 010 e 015/2020 São Luís, 28 de setembro de 2021. André Luís 
Pinto Maia-Presidente da CPL.

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


