
ANO XLVIII - Nº 260 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2021. EDIÇÃO DE HOJE: 54 PÁGINAS 
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

63.ª SESSÃO ORDINÁRIA (HÍBRIDA) DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

SUMÁRIO

RELAÇÃO DE ORADORES.......................................................................03
ORDEM DO DIA.........................................................................................03
PAUTA.......................................................................................................03
SESSÃO ORDINÁRIA...................................................................................04
MENSAGEM.................................................................................................05
PROJETO DE LEI....................................................................................07

MOÇÃO.......................................................................................................11
REQUERIMENTO......................................................................................11
INDICAÇÃO................................................................................................11
ATA.......................................................................................................32
PARECERES...............................................................................................33
ATO DE RATIFICAÇÃO..............................................................................53

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

LÍDER DE GOVERNO

BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

PARTIDO VERDE - PV

LICENCIADO

Deputado Othelino Neto
Presidente

1.º Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL) 
3.° Vice-Presidente: Deputada Rildo Amaral (Solidariedade) 
4.° Vice-Presidente: Deputado César Pires (PV)

1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT) 
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL) 
4.° Secretário: Deputada Paulo Neto (DEM)

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)
02.        Deputada Ana do Gás (PC do B)
03. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
04. Deputado Antônio Pereira (DEM) 
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
06. Deputada Daniella Tema (DEM)
07. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)
08. Deputado Dr. Yglésio (PROS)
09.        Deputado Duarte Júnior (PSB) 
10. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
11. Deputado Edson Araújo (PSB)
12. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

13. Deputada Mical Damasceno (PTB)
14. Deputado Neto Evangelista (DEM)
15. Deputado Othelino Neto (PC do B)
16.        Deputado Pastor Cavalcante (PTB)
17. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
18. Deputado Paulo Neto (DEM)
19. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
20. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
21. Deputado Ricardo Rios (PDT)
22.        Deputado Zé Inácio Lula (PT)
23. Deputado Zito Rolim (PDT)
 

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio

Líder: Deputado Vinícius Louro

Vice-Líder: 

01.       Deputado Wellington do Curso (PSDB)

01.        Deputado Adriano (PV)
02.        Deputado César Pires (PV)

01.        Deputado Ariston Sousa (Republicanos)
02.        Deputada Detinha (PL)
03.        Deputado Dr. Leonardo Sá (PL) 
04. Deputado Fábio Macedo (Republicanos)
05. Deputado Hélio Soares (PL)
06. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Ciro Neto (PP)
02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
04. Deputado Fabio Braga (Solidariedade) 
05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

Deputado Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado 
Deputado Pastor Cavalcante (PTB)
Deputado Zé Inácio Lula (PT)

01.       Deputado Arnaldo Melo (MDB)
02.       Deputada Betel Gomes (PRTB)
03.       Deputada Profª Socorro Waquim (MDB)
04.       Deputado Roberto Costa (MDB)
05.       Deputada Wendel Lages (PMN)

Deputado Rafael Leitoa



  2       QUARTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2
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SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

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

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE

Dep. Zito Rolim

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Hélio Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim

VICE-PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

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

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

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

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

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

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

Titulares
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ricardo Rios
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 / 10 / 2021 – 4ª FEIRA

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

   

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 06.10.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI  N° 329/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES DE REPOUSO PARA OS PROFISSIONAIS FAR-
MACÊUTICOS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA DO 
ESTADO DO MARANHÃO COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR  DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DA COMISSÃO DE 
SAÚDE – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

2. PROJETO DE LEI  N° 339/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO, PE-
LOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO, DE INFOR-
MAÇÕES SOBRE OBRAS PÚBLICAS CUJA EXECUÇÃO ESTE-
JA EM ANDAMENTO.COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS 
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
NA FORMA DO SUBSTITUTIVO – RELATOR  DEPUTADO 
ADELMO SOARES E DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABA-
LHO – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.

3. PROJETO DE LEI  N° 340/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, INSTITUI AS DIRETRIZES PARA O PRO-
GRAMA DE EXAME DE MAMOGRAFIA MÓVEL NO ÂMBITO 
DO ESTADO DE MARANHÃO - PROGRAMA MAMÓVEL - COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR  DEPUTADO RAFAEL 
LEITOA E DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTA-
DO CARLINHOS FLORÊNCIO.

II – MOÇÂO 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. MOÇÃO N° 053/2021, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO WELLINGTON DO CURSO,  PARABENIZANDO A DRA. 
ANNA GRAZIELLA NEIVA, POR ASSUMIR  A VAGA DE 
JUIZA TITULAR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
MARANHÃO (TER-MA). COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  – RE-
LATOR  DEPUTADO ADELMO SOARES.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 06/10/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 76/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO JOAQUIM ELIAS NAGIB PINTO 

HAICKEL, PARABENIZANDO PELO EXCELENTE TRABALHO 
PRESTADO COMO SECRETÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE COMUNICAÇÃO-SECOM.

MOÇÃO Nº 77/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO A DR. ANNA GRAZIELLA NEIVA, PA-
RABENIZANDO PELA POSSE COMO NOVA INTEGRANTE DA 
ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL E POLÍTICO 
(ABRADEP).

PROJETO DE LEI Nº 483/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE ALTERA A LEI Nº 
11.538, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO BALSENSE DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE BALSAS, 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 484/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI A SEMANA ESTA-
DUAL DE QUALIDADE VIDA DA MULHER NO PERÍODO DE 
CLIMATÉRIO OU PÓS-CLIMATÉRIO, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 485/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DANIELLA TEMA, QUE ESTABELECE DIRETRIZES 
PARA A CRIAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENÇÃO AO 
ABANDONO E À EVASÃO ESCOLAR, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 486/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, QUE AUTORIZA O ESTADO DO MA-
RANHÃO A CRIAR PROGRAMAS PARA O ENCAMINHAMENTO 
DO AGRESSOR AO TRATAMENTO PSICOSSOCIAL, A PARTICI-
PAR DE GRUPOS REFLEXIVOS QUE VISEM A SUA REEDUCA-
ÇÃO, NOS CASOS RELACIONADOS À VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. REGULA-
MENTA O ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL 11.340, DE 07 DE AGOS-
TO DE 2006 (LEI MARIA DA PENHA).

PROJETO DE LEI Nº 487/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO LUIS HENRIQUE LULA, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL DE BANDAS E FANFARRAS.

PROJETO DE LEI Nº 488/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO LUIS HENRIQUE LULA, QUE CRIA O PROGRAMA DE 
BANDAS DE MÚSICA, MARCIAIS E FANFARRAS NAS ESCO-
LAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 489/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO LUIS HENRIQUE LULA, QUE CONSIDERA DE UTILI-
DADE PÚBLICA O INSTITUTO AITANA.

PROJETO DE LEI Nº 489/2021, DE AUTORIA DA DE-
FENSORIA PÚBLICA, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, A PARTIR 
DE 01/04/2022, DE CARGOS NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚ-
BLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E SOBRE A CRIAÇÃO DE 
CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO MARANHÃO - DPE/MA.

PRIORIDADE – 1º SESSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 491/2021, DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 101/2021), EM CUMPRIMENTO 
À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, INSTITUI O REGI-
ME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO, FIXA O LIMITE MÁXIMO PARA A CON-
CESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO REGIME DE 
PREVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:

PROJETO DE LEI Nº 480/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE A PRÁTICA 
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DESPORTIVA ELETRÔNICA NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 481/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO 
DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS PARA ASSO-
CIAÇÕES QUILOMBOLAS NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 482/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE A ESTADUALI-
ZAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA FORMA ESPECÍFICA.

PROJETO DE LEI Nº 490/2021, DE AUTORIA DA DE-
FENSORIA PÚBLICA, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, A PARTIR 
DE 01/04/2022, DE CARGOS NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚ-
BLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E SOBRE A CRIAÇÃO DE 
CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO MARANHÃO - DPE/MA.

MOÇÃO Nº 75/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 4 ANOS DE 
INSTALAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA EM SÃO 
LUÍS-MA, NA PESSOA DA DIRETORA DRª. SUSAN LUCENA 
RODRIGUES.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:

PROJETO DE LEI Nº 475/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO FÁBIO BRAGA, CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO CUIDAR-CULTURA, INTEGRAÇÃO SOCIAL, DE-
SENVOLVIMENTO, AÇÃO E MEIO AMBIENTE COM RESPON-
SABILIDADE E    DÁ    OUTRAS    PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 476/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI ORDINÁRIA ESTA-
DUAL 10.543 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE DISCIPLINA 
O FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS, ASSOCIAÇÕES, CLU-
BES DESPORTIVOS OU RECREATIVOS, ESCOLAS DE INICIA-
ÇÃO DESPORTIVA E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA MES-
MA NATUREZA.

PROJETO DE LEI Nº 477/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIE-
DADE DE EMPRESAS PRIVADAS QUE CELEBRAREM CONTRA-
TOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, COMPROVAREM A 
PARIDADE SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES, CONSI-
DERANDO CARGO OCUPADO, TEMPO DE SERVIÇO E CARGA 
HORÁRIA.

PROJETO DE LEI Nº 478/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE INSTITUI A ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO O PROGRAMA HOSPITAL DIGITAL.

PROJETO DE LEI Nº 479/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO FÁBIO MACEDO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNI-
TÁRIO DOS POVOADOS CHAPADINHA ÁGUA BRANCA E LA-
RANJEIRA ADJACÊNCIAS, COM SEDE E FORO NO MUNICÍPIO 
DE SUCUPIRA DO NORTE NO ESTADO DO MARANHÃO.

MOÇÃO Nº 074/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AOS POLICIAIS 
MILITARES DO ESTADO DO MARANHÃO DO 6º BATALHÃO 
PELA ATITUDE DE CORAGEM, E FORMA HEROICA, NÃO ME-
DINDO ESFORÇOS PARA SALVAREM A VIDA DE UM BEBÊ NO 
BAIRRO CIDADE OPERÁRIA. 

ORDINÁRIA – 4ª SESSÃO E ÚLTIMA 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.

Diretoria Geral de Mesa, 06 de outubro de 2021.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendel La-

ges. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio 

Pereira.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para 
fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RILDO AMARAL (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, 
Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para 
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – (lê Expediente).
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II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 483 / 2021

Altera a Lei nº 11.538, de 20 de 
Setembro de 2021, que Considera de 
Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO 
BALSENSE DA PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA, com sede no Município de 
Balsas, Estado do Maranhão.

                                                                             
Art.1°- O art. 1º Lei nº 11.538, de 20 de Setembro de 2021, que 

considera de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO BALSENSE DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, com sede no Munícipio de Balsas, 
Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1° Fica considera de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
BALSENSE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, com sede no Munícipio 
de Balsas, Estado do Maranhão”.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 24 de setembro de 2021. - An-
dreia Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposta pretende considerar utilidade pública a As-
sociação Balsense da Pessoa com Deficiência, que foi constituída em 
14 de agosto de 2016, designada pela sigla A.B.P.D., constituindo uma 
associação civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrati-
vos, com duração por tempo indeterminado, com sede provisória na rua 
Remi Arruda, n° 36, bairro Manoel Novo, CEP: 65.800 -000, Munícipio 
de Balsas, Estado do Maranhão.

A referida Associação tem como finalidades: atender as pessoas 
com deficiência física, promovendo ações que contribuam para asse-
gurar o pleno exercício de seus direitos básicos, tais como à saúde, à 
educação, ao trabalho, à previdência social, ao desporto e ao lazer, con-
forme a Lei de nº 7.853, de 24 de outubro de 1989.

A Associação Balsense da Pessoa com Deficiência é constituída 
por um número ilimitado de sócios que fazem parte do quadro social da 
ABPD, pessoas com deficiência físicas que estejam dispostos a colabo-
rar para que a Associação alcance suas finalidades, pois este é composto 
de quatro categorias: Fundadores, Efetivos, Contribuintes e Honorários.  
Ademais, são direitos dos sócios quites com suas obrigações sociais: 
votar e serem votados para cargos eletivos, tomar partes nas assem-
bleias gerais e sugerir à diretoria por escrito, medidas ou providências 
que aspirem ao aperfeiçoamento operativo da entidade, bem como de-
nunciar qualquer resolução que fira as normas estatutárias da A.B.P.D.

   A administração da Associação é composta por:
• Assembleia geral: órgão soberano da vontade social que 

constituir-se-á dos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários.

•  Diretoria: órgão executivo da associação, responsável por 
sua representação e direção.

• Conselho Fiscal:  com função fiscalizar as ações praticadas 
pelos administradores e opinar sobre as contas da companhia.

Por fim, de posse da documentação apresentada pela Assossia-
ção, documentos em anexo, podemos constatar que a entidade em ques-
tão preenche os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.

Diante do exposto, e devido à importância da presente proposta 
para assegurar direitos às pessoas com deficiência, peço o devido apoio 
aos nobres amigos parlamentares e a consequente aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 24 de setembro de 2021. - An-
dreia Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 484 /2021

Institui Semana Estadual de qualidade vida da mulher no 
período de climatério ou pós-climatério, no âmbito do Estado do 
Maranhão

Art. 1.º Fica instituída no âmbito do Estado do Maranhão, a se-
mana estadual de qualidade vida da mulher no período de climatério 
ou pós-climatério, sendo desenvolvida na última semana de março de 
cada ano.

Art. 2.º A semana estadual de qualidade de vida será implantada 
e coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde, em todos os municí-
pios do Maranhão, realizando atividades e dando divulgação, em todos 
hospitais e unidades de saúde da rede pública e privada. 

Art. 3.º A finalidade da semana estadual de qualidade de vida que 
trata o caput do art.1º é levar orientação e conscientização sobre os sin-
tomas do climatério e pós-climatério via consultas, exames, indicando e 
promovendo tratamento terapêutico, quando couber, sempre em busca 
da saúde física e mental das mulheres.

Art. 4.º Durante a semana serão realizadas atividades como a pro-
moção de campanhas publicitárias institucionais, seminários, palestras, 
cursos teóricos e práticas sobre indicações e contraindicações da Tera-
pia de Reposição Hormonal (TRH).

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará os procedimentos da 
presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 6º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por dotações 
orçamentárias próprias, suplementarias se necessárias.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de agosto 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O climatério é um período de transição da etapa reprodutiva para 
não reprodutiva. Isso se relaciona a deficiência do hormônio estrogênio, 
que vai diminuindo nesse período. O climatério está dividido em três 
fases: perimenopausa, menopausa e pós-menopausa.

Nesse período de climatério é comum a mulher também tende 
a sentir tontura, cansaço, depressão, alterações do sono e as famosas 
ondas de calor, que chamamos de fogachos. A pele se torna ressecada, 
tendo maior propensão a rugas. Os cabelos e pêlos ficam quebradiços. 

É comum ocorrerem essas modificações físicas, que também 
atingem o emocional feminino e refletem na sua rotina de vida. A 
mulher pode se sentir insatisfeita, não desejável e desmotivada nas 
relações sociais, familiares e íntimas.

Surgem também doenças silenciosas e progressivas, pouco per-
cebidas nos primeiros anos do climatério. São eles a osteoporose, doen-
ças cardio e cérebro vasculares. 

Estudos mostram que 75% da perda óssea acontece em mulheres 
após a menopausa, justamente por causa da redução do nível de estróge-
no. A doença coronariana que pode levar ao infarto é a principal causa 
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de morte, entre as mulheres climatéricas.

Dessa maneira, para manter a sua saúde física e emocional, 
necessita repor aqueles hormônios que deixou de produzir e que lhe 
garantem saúde e vitalidade. A osteoporose causa fraturas que podem 
acontecer com pequenos esforços ou mesmo espontaneamente.

Assim as mulheres nesse período precisam passar por uma repo-
sição hormonal, uma terapia, que pode evitar agravamento. Contudo, 
muitas não fazem pois não tem nem acesso à informação do que de fato 
estão passando, sendo que muitas se conformam por achar que estão 
ficando de idade avançada.

Diante de tudo exposto, requer o apoio dos pares na aprovação 
dessa importante proposição que colaborará. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de agosto 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O objetivo de projeto é preparar as mulheres que já foram vítimas 
de violência doméstica e outras que demonstrarem interesse, para au-
todefesa. Sabemos que a reincidência é muito grande, é que por vezes 
uma técnica de luta ou arte marcial, pode salvar uma vida.

A ideia central do projeto não é motivar a violência ou levar mu-
lheres a agir no sentido de agressão física, antes é preparar para o míni-
mo possível de defesa pessoal.

Entendemos que tal proposição poderá ser de grande valia no 
sentido de salvar vidas que cada vez mais são vítimas de feminicídios 
ou no mínimo agressões físicas que deixam marcas, quando não defi-
ciência permanente.

A realização desse programa pode ter baixo custo ou mesmo ser 
totalmente gratuito, uma vez que possibilita a celebração de convênios 
do Estado com entidades privadas.

Outro benefício do programa é que além de possibilitar a auto-
defesa, ainda promove o incentivo a prática de esportes por partes de 
mulheres, contribuindo para uma vida mais saudável.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-
sente proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de maio 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 485 /2021.

Estabelece diretrizes para a cria-
ção da política pública de prevenção ao 
abandono e à evasão escolar, no âmbito 
do Estado do Maranhão 

Art. 1º - A política pública de prevenção ao abandono e à evasão 
escolar, no âmbito do Estado do Maranhão, será criada pela Secretaria 
de Estado da Educação do Maranhão.

Art. 2º - A política pública de prevenção ao abandono e à evasão 
escolar, tem as seguintes diretrizes:

I – Desenvolver programas, ações e articulação entre órgãos pú-
blicos e sociedade cível e organizações sem fins lucrativos, que visem 
ao desenvolvimento de competências intelectuais e socioemocionais do 
aluno durante todo ano letivo; 

II – Desenvolver programas, ações e articulação entre órgãos pú-
blicos e sociedade cível e organizações sem fins lucrativos, que visem 
ao desenvolvimento cognitivo do aluno, durante todo ano letivo;

III – incentivar a expansão do número de escolas que dispõem de 
modalidade em tempo integral;

IV – aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de seus planos futuros e de seu ambiente estudantil;

V – Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI – aprimorar e ampliar currículos complementares, voltados 
para integração educacional tecnológica e as necessidades pedagógicas 
emergentes;

VII – incentivar a reflexão sobre o autoconhecimento e as aspira-
ções dos alunos para o futuro, e as possibilidades acadêmicas e profis-
sionais, após a conclusão do ensino básico;

VIII – estruturar avaliações de aprendizagem periodicamente e 
promover aulas de reforço para os alunos que delas necessitarem;

IX – promover ações que estimulem a participação dos alunos 
nas decisões de suas turmas e séries;

X – Estimular a integração entre alunos, inclusive com a forma-
ção de grêmios, grupos esportivos e de estudos, conferindo a autonomia 
possível aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XI – promover visitas as famílias dos alunos faltosos e evadidos.
XII – promover palestras e rodas de conversas de conscientização 

e combate ao assédio moral ou bullying;
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará no que couber, no 

prazo de 90(noventa) dias após a aprovação desta lei.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de agosto 
de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

Cada dia, observamos que as situações de abandono e evasão es-
colar aumentam, ainda mais posterior a uma pandemia, onde muitos 
pararam no meio do caminho. Essa crise sanitária trouxe além de con-
sequências físicas, outras como a psicológica. Medo é um sentimento 
presente em muitas famílias e ambientes a serem frequentados. 

Na escola não é diferente, pois a COVID-19 acentuou os desafios 
para esses estabelecimentos de ensino que passaram boa parte de 2020 
e 2021 fechados. Como a tentativa de evitar piores prejuízos, se inovou 
no ensino a distância, bem com o sistema híbrido, contudo, muitos alu-
nos e pais ainda enfrentam o desafio de romper com o medo, podendo 
ser um motivo amplificador para evasão escolar. Logo, há uma necessi-
dade urgente e imediata de se inovar com uma política pública que vise 
combater a evasão escolar.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de agosto 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 486 /2021

“Autoriza o Estado do Maranhão 
a criar programas para o encaminha-
mento do agressor ao tratamento psi-
cossocial, a participar de grupos refle-
xivos que visem a sua reeducação, nos 
casos relacionados à violência contra a 
mulher no âmbito do estado do Mara-
nhão. Regulamenta o artigo 22 da Lei 
Federal 11.340, de 07 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha).”

Artigo 1º - Fica autorizado o estado do Maranhão a criar progra-
mas voltados à reeducação do agressor nos casos relacionados à vio-
lência doméstica, atendendo ao disposto no artigo 22 da Lei Federal nº 
11.340 de 07 de agosto de 2006.

§ 1º - Nos casos relacionados à violência física, o agressor 
será encaminhado a participar de grupos reflexivos com objetivo de 
promover a sua reeducação.

§ 2º - Na hipótese de os agressores demandarem de atendimento 
psicológico e psiquiátrico, estes serão encaminhados para o devido 
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tratamento e acompanhamento em centros especializados.

§ 3º - O agressor que for dependente de substância psicoativa e 
álcool será encaminhado ao tratamento em centros de referência para 
álcool e drogas.

Artigo 2º - As medidas de reeducação adotadas seguirão os dis-
postos no caput do artigo 22 da Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto 
de 2006.

Artigo 3º - Fica autorizada a Coordenadoria de Políticas Públicas 
para as Mulheres do Estado do Maranhão a coordenar e fiscalizar os 
centros de tratamento e os atendimentos ao agressor.

Artigo 4º - Fica autorizado o Governo do Estado do Maranhão a 
promover convênios com municípios maranhenses, para a implemen-
tação de políticas públicas com o objetivo de promover o atendimento 
psicossocial ao agressor.

Artigo 5º - Todas as despesas atinentes à implementação do pro-
grama previsto nesta lei contarão com dotações próprias, suplementa-
das se forem necessárias.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de agosto 
de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Brasil é o quinto país com maior índice de feminicídio no mun-
do, atingindo o percentual de 4,3 mulheres assassinadas para cada cem 
mil habitantes. Perdemos somente para países como El Salvador, Co-
lômbia, Guatemala e Rússia.

Nosso país possui uma das legislações mais atualizadas para 
punir e combater os crimes contra a mulher, mas, mesmo assim está 
entre as maiores com esta incidência, que por sua vez ocorre de forma 
generalizada.

De cada 10 mulheres vítimas de feminicídio em nosso país, nove 
são mortas pelos seus companheiros/namorados. O homem é o princi-
pal causador e executor dos crimes cometidos contra mulheres. Essas 
mortes, na maioria dos casos, são precedidas de ciclos de violência que 
se repetem.

De acordo com o presente estudo, estes ciclos são divididos em 
três fases, que correspondem ao aumento de tensão, ataque violento e 
lua de mel, este último, o momento em que o homem age com carinho 
e faz promessas de mudanças, mas que são esquecidas posteriormen-
te. Normalmente, ao passo em que estes ciclos vão ocorrendo aumenta 
também o grau de violência ao ponto de o agressor tirar a vida de sua 
companheira.

É durante as passagens destes ciclos que há a identificação de um 
relacionamento abusivo, por meio de privações, sentimento de posse e 
comportamentos machistas.

A Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha), por sua vez, proporciona a possibilidade de aplicar ao agres-
sor o seu comparecimento a programas de recuperação e reeducação e 
acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento in-
dividual e/ou em grupo de apoio, conforme descritos em seu artigo 22.

Seção II
Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor
Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imedia-
to, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 
protetivas de urgência, entre outras:

I - Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com co-
municação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003;

II - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com 
a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemu-

nhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;
c) frequentar determinados lugares a fim de preservar a integrida-

de física e psicológica da ofendida;
IV - Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 

ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
VI - Comparecimento do agressor a programas de recuperação e 

reeducação; e (Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020).
VII - acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de 

atendimento individual e/ou em grupo de apoio. (Incluído pela Lei nº 
13.984, de 2020).

§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação 
de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da 
ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser 
comunicada ao Ministério Público.

§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o 
agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 6º da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo 
órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência 
concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o 
superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da 
determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação 
ou de desobediência, conforme o caso.

§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de 
urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força 
policial.

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, 
o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

Acreditamos, enfim, ser fundamental a promoção do atendimento 
voltado ao agressor, no sentido de promover sua conscientização e re-
flexão acerca da violência por ele praticada e suas consequências, pois 
uma vez promovendo todo este trabalho, acreditamos que possamos 
estancar a violência contra a mulher e em especial a incidência de fe-
minicídios. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação do pre-
sente projeto de lei.

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de agosto 

de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 487 / 2021. 

Institui o Dia Estadual de Bandas e 
Fanfarras.

O Assembleia Legislativa decreta :
Art. 1 º Esta Lei institui no calendário oficial do Estado do Mara-

nhão o dia Estadual de Bandas e Fanfarras.
Art. 2º O dia Estadual de Bandas e Fanfarras, será realizado, 

anualmente dia 05 de setembro.

Art. 3º O dia Estadual de Bandas e Fanfarras visa divulgar, cons-
cientizar, resgatar e valorizar a memória musical das bandas e fanfarras 
do Estado.

Art. 4º Os órgãos da Administração Pública direta e indireta que 
tenham dentre suas atribuições o fomento de atividades culturais po-
derão realizar ações, inclusive conjuntamente com as associações de 
fanfarras e bandas do Estado do Maranhão, para comemorar o dia de 
que trata esta Lei, homenageando o movimento de bandas e fanfarras 
no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Os órgãos de que trata o caput deste artigo po-
derão manter mapeamento das bandas e fanfarras existentes no Estado 
do Maranhão. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Dia Esta-
dual de Bandas e Fanfarras, a ser comemorado no dia 05 de setembro.

A presença de bandas e fanfarras no seio das escolas brasileiras, 
além de tradição, é um instrumento de relevante importância para a 
vida escolar, como também de iniciação à profissionalização musical e 
formação cultural.

No nosso País, os camapeonatos e festivais de bandas e fanfarras 
são realizados de norte a sul, com participação apaixonada e disputa 
acirrada entre os jovens. Os maestros em sua maioria, prestam serviços 
sem remuneração, mesmo assim, não perdem o entusiasmo pelo que 
fazem.

“Nilceia Protásio Campos, pesquisadora da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS), autora do estudo intitulado o apren-
dizado musical e outros aprendizados, que trata dos resultados de uma 
pesquisa sobre as práticas e o aprendizado proporcionado pelas bandas 
e fanfarras escolares, cita os estudos de Vincent, Lahire e Thin (1994), 
Julia (2001) e Pérez Gómez (2001), sobre o tema, os quais , em resumo, 
afirmam: “contribuem para a compreensão da escola como um lugar 
de socialização e de inculcação de comportamentos, tornando oportuna 
uma análise dos aspectos pedagógicos dos grupos instrumentais esco-
lares. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de entrevistas com 
regentes e alunos integrantes de três bandas escolares de Campo Gran-
de. Constatou-se que o trabalho desenvolvido privilegia a disciplina e 
a execução instrumental para apresentações públicas. Dessa forma, as 
bandas e fanfarras escolares oportunizam o aprendizado de um instru-
mento musical, integram o estudante no ambiente escolar e contribuem 
para a imagem institucional”.

A data proposta para comemoração em 05 de setembro, justifica 
- se devido a essa data representar o apice das bandas e fanfarras que 
ensaiavam exasutivamente até o dia anterior para se apresentarem todas 
na Avenida Vitorino Freire em comemoração ao dia da Raça (desfile 
estudantil).

Todos os aspectos acima mencionados revelam a importância das 
bandas e fanfarras, o que evidencia a deferência de se comemorar a 
efeméride ora proposta.

Por todo o exposto, contamos com os nobres pares para a aprova-
ção da presente proposta.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 30 de Setembro de 2021. - “Mandato popular!” - Luiz 
Henrique Lula da Silva (PT) - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 488/2021 

FICA CRIADO O PROGRAMA 
DE BANDAS DE MÚSICA, MAR-
CIAIS E FANFARRAS NAS ESCOLAS 
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO 
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO RESOLVE:

Art. 1°. – Fica criado, junto ao Poder Executivo, o Programa de 
Bandas de Música, Marciais e Fanfarras nas escolas da Rede Pública 
Estadual do Estado do Maranhão.

Parágrafo Único – Ao Poder Executivo caberá instituir e/ou man-

ter convênios, contratos com associações de bandas e fanfarras desde 
que as mesmas sejam representantes legais de Confederação Nacional 
de Bandas e Fanfarras, sem fins lucrativos, desde que sejam comprova-
damente possuidoras de atividades idôneas por mais de 03 (três) anos, 
visando o fiel cumprimento da Lei.

Art. 2°. – A Instituição será obrigatoriamente sediada nas Escolas 
do Estado do Maranhão, onde forem criadas.

Art. 3°. – Ao Poder Executivo caberá a fiscalização e o acompa-
nhamento do Programa de Bandas de Música, Marciais e Fanfarras, que 
será implantado, estruturado e definido pela conveniada e ou contratada.

Art. 4°. – O Programa de Bandas de Música, Marciais e Fanfar-
ras deverá constar no calendário escolar, no início do exercício anual 
seguinte à publicação desta Lei.

Art. 5º. – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, complementares e/ou su-
plementadas quando necessária.

Art. 6°. – Os recursos para a manutenção das Bandas de Música, 
Marciais e Fanfarras, advirão das verbas consignadas no orçamento do 
Estado para a Escola Estadual, a rubrica da Associação conveniada ou 
contratada, pelas dotações orçamentárias que lhe sejam consignadas, 
pelas doações e legados.

Art. 7º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 30 de Setembro de 2021. - “Mandato Popular!” - Luiz 
Henrique Lula da Silva (PT) - Deputado Estadual

Justificativa:

A música sempre foi e será um fenômeno presente na vida sen-
timental e emocional dos seres viventes de nosso planeta. Por isso é 
reconhecida universalmente como elemento básico da educação e cul-
tura que ultrapassa os limites do tempo, das fronteiras do espaço, das 
etnias e gerações, que desde as suas origens, através de séculos e sécu-
los, comunicam-se através da música. Seja qual for a cultura, nasce-
mos ouvindo música, tendo como primeira descoberta o choro de uma 
criança, que, ao seu nascimento, é considerada uma música por parte de 
seus pais. A música possibilita a inter-relação entre a emoção e a razão, 
mobilizando a inteligência e a sensibilidade, transformando e reorgani-
zando os sons do mundo, servindo de comunicação entre os seus seme-
lhantes, estreitando seus laços emocionais e sentimentais. O trabalho 
com a música nas escolas não pode ser de forma lúdica e gradual sem 
perder o papel essencial, totalizador e integrador da música na vida, 
sendo de investimento e de confiança no potencial de desenvolvimento 
do homem. O Poder Público precisa favorecer a entrada, a escuta críti-
ca, a produção criativa e educativa, proporcionando o contato de crian-
ças, jovens e adultos com todas as formas de expressão musical como 
linguagem e principalmente a apreciação musical em sua diversidade, 
despertando o gosto e o prazer da música. Há de se considerar que a mú-
sica nos traz paz, alegria, tristezas e lembranças, mas, também poderá, 
quando mal utilizada, trazer-nos a violência, revolta, ganâncias e más 
utilidades. Desta feita, a fim de incentivar o aprendizado e a utilização 
correta da música, que solicitamos a institucionalização de Bandas de 
Música, Marciais e Fanfarras nas escolas da Rede Pública Estadual, 
resgatando o exercício da cidadania, pois música envolve também, 
pedagogicamente, as disciplinas escolares de português, matemática, 
geografia, história, moral e cívica, psicologia, ciências humanas, entre 
tantas outras. Cabe ressaltar que cientificamente é usada na psicotera-
pia, que chamamos de musicoterapia, reabilitando doentes e deficientes 
de diversas formas. Continuadamente, as escolas porcionarão aos alu-
nos sua formação acadêmica, tornando-os profissionais habilitados na 
sociedade e no mundo artístico.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 30 de Setembro de 2021. - “Mandato Popular!” - Luiz 
Henrique Lula da Silva (PT) - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI N° 489/2021 

Considera de Utilidade Pública o 
Instituto Aitana

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - É considerada de Utilidade Pública o Instituto 
AITANA, com sede e foro no Município de São Luís, Maranhão. 

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 30 de Setembro de 2021. - “Mandato popular!” - Luiz 
Henrique Lula da Silva (PT) - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 076/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando exten-
sa admiração ao Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel, parabenizando 
pelo excelente trabalho prestado como Secretario na Secretaria Munici-
pal de Comunicação-SECOM.

O Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel deixa a secretaria de comu-
nicação- SECOM no dia 30 de setembro de 2021.

O maranhense Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel é advogado, 
escritor e cineasta e já exerceu mandatos como Deputado Estadual e 
Deputado Federal Constituinte pelo Maranhão. Ele também já exerceu 
cargos como secretário estadual de Assuntos Políticos, de Educação e 
de Esportes e hoje deixa por motivos pessoais o cargo de secretário de 
comunicação, sempre prestando com muita competência e zelo.

E mesmo sem o desejo de exercer mais cargos públicos assumiu 
com muita competência o cargo a ele confiado pelo Prefeito Eduardo 
Braide. 

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

MOÇÃO Nº 077/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração a Dr. Anna Graziella Neiva, parabenizando pela posse 
como nova integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral 
e Político (ABRADEP).

Cumpre mencionar que recém-nomeada como membro do Tribu-
nal regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), advogada, no dia 01 de 
outubro tomou de posse como nova integrante da Academia Brasileira 
de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP).

Destaco que a academia fundada no dia 20 de março de 2015, com 
sede em Brasília, ABRADEP é composta por diversos profissionais da 
mais variadas áreas de conhecimento tem como propósito fomentar um 
debate equilibrado, transparente, objetivo e qualificado sobre democra-
cia, promovendo o estudo, a capacitação e a difusão de temas referente 
ao direito eleitoral e a intersecção entre direito e política. 

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração a Dr. Anna 
Graziella Neiva, parabenizando e desejando sucesso frente a Academia 
Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de outubro de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 364 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulações ao o jornalista Sr. IGOR DA-
NIEL ALMEIDA GOMES AMORIM, parabenizando por assumir a 
Secretaria de Comunicação de São Luís cargo de Secretário.

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

REQUERIMENTO N° 365 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa., após a aprovação do 
Plenário, que seja realizada de uma Sessão Solene, para o dia 11 de 
novembro de 2021, para entrega Título de Cidadão Maranhense ao Dr. 
José Wilson de Araújo e Silva, concedido através da Resolução Legis-
lativa n° 997/21.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de outubro de 2021. - 
César Pires – Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5547 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, 
Sr. Márcio Jerry, para que tomem providências no sentido de realizar 
pavimentação asfáltica, através do Programa Mais Asfalto da Agrovila 
Nova Conquista no município de Açailândia/MA.

Serão necessários 5 km de camada asfáltica para pavimentar toda 
a localidade com a contrapartida e compromisso da Prefeitura Muni-
cipal de Açailândia em garantir a base e terraplanagem das vias para 
recebimento da manta asfáltica aqui solicitada.

Tal indicação levará a quase 800 famílias ali residentes sanea-
mento básico e melhoria dos índices de saúde de seus moradores, além 
da melhoria do trafego de veículos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 29 de Setembro de 
2021. - LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA (PT) - DEPUTADO 
ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5548 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Travessa Urucutiua, ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5549 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Rua própria, bairro Araçagy, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5550 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Rua Pelotas, bairro Araçagy, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5551 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
da Rua dos Pinheiros,  parque  ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5552 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Av. Boa Vista, bairro ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5553 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Av. Capanema, bairro ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5554 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
rua das aroeiras, bairro Araçagy,  São José de Ribamar

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

Cumpre destacar que a precariedade da rua compromete também 
o desenvolvimento de atividades econômicas, tendo em vista os inú-
meros estabelecimentos comerciais existentes na região, corroborando 
ainda mais a necessidade da recuperação da malha viária do bairro.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação da rua do re-
ferido bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer 
mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa 
nas condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5555 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Av. Rio da Prata, ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5556 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
da Av. Village Bonança, bairro ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5557 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Rua 04, bairro Araçagy,  São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5558 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
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Rua 07, ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5559 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Rua 08, ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5560 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Rua 09, qd GH, bairro ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5561 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Rua 10, bairro Araçagy,  São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5562 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Rua Blumenau, bairro ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5563 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
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Rua das Andirobas, bairro Araçagy, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5564 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Rua Henrique Frazão, bairro Araçagy, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5565 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Rua Fernandópolis,  ARACAGY, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5566 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica Rua 13 de Maio, cidade nova, 
Gapara.

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

Por esse motivo, faz-se necessário pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 5567 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica da 
Rua Itália, bairro Araçagy, São José de Ribamar

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5568/2021

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a Vosso govenador Flávio Dino, 
que proceda estudos e tome as legais e cabíveis providências, junto ao 
órgão competente, qual seja a CAEMA, objetivando-se a viabilização 
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da reforma da estrutura completa do reservatório da CAEMA na 
Rua São Pedro – Vila Dom Luís, na área Itaqui-Bacanga.

O reservatório de água em questão abastece milhares de pessoas, 
que hoje estão ingerindo uma água considerada toxica pela quantidade 
de ferrugem dentro da caixa d’água e das tubulações. Por se tratar de 
uma obra antiga, agora se faz necessária uma reforma geral da estrutura.

Apesar de ter havido uma reforma em 2019, ainda é imprescindí-
vel que haja outra, visto que, a estrutura está bastante comprometida, e 
além do risco de um acidente nessas dependências, temos que também 
observar que diariamente as pessoas do bairro estão bebendo esta água 
que pode estar contaminada.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckman”. São Luís, 30 de setembro de 2021. - ARISTON RIBEIRO 
- Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO N° 5569 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com a devida indexação 
do anteprojeto de Lei que, por sua vez, “Programa de atendimento 
multidisciplinar a pacientes pós-covid 19, na  Rede Pública do Estado 
do Maranhão, e dá outras providências.”

O objetivo dessa proposição é criar no âmbito da Saúde do Estado 
do Maranhão, uma rede de atendimento especializado para tratamento 
de sequelas oriundas da covid-19, sendo realizada por um corpo técnico 
preparado para diagnóstico e tratamento das diversas consequências.

Em decorrência do anteprojeto de lei dispor sobre as atribuições 
das Secretarias de Estado, em observância ao artigo 43, inciso V, da 
Constituição do Estado do Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Re-
gimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a 
indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de agosto de 
2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

ANTEPROJETO DE LEI N°        /2021

“Programa de atendimento multi-
disciplinar a pacientes pós-covid 19, na 
Rede Pública do Estado do Maranhão, e 
dá outras providências.”

 
Art. 1º Ficam incluídos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais, os 
atendimentos multidisciplinares aos pacientes que contraíram a Covid-19. 
Art. 2º O atendimento e tratamento complementar aos pacientes que 
contraíram a Covid-19, que foram ou não hospitalizados, que necessi-
tam de cuidados multidisciplinares, na Rede Pública de Saúde do Esta-
do de Minas Gerais.

Art. 3º Serão oferecidas aos pacientes pós-covid, os serviços profis-
sionais especializados de Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Fisioterapia 
Respiratória, entre outras, na Rede Pública de Saúde do Estado do Maranhão. 
Art. 4º A Secretaria de Estado de Saúde poderá firmar convênio com 
os municípios para que seja ampliado esse atendimento em toda rede 
pública.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará os 
procedimentos da presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de agosto 
de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

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

INDICAÇÃO N° 5570 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da 
Saúde, Sr. Carlos Lula, para que seja implantado “Sistema de controle 
dados de pessoas infectadas e/ou mortas por covid após a vacinação, 
no âmbito do Estado do Maranhão”   

O objetivo dessa proposição é viabilizar um acompanhamento 
dos casos de infecção de pessoas mesmo após a vacinação, seja após 
primeira ou segunda dose, relacionando o tipo de vacina, a idade do 
paciente, o sexo, a (in) existência de doenças preexistentes, dentre 
outros parâmetros importantes para o estudo de eficácia real das vacinas 
adquiridas.

Em decorrência do anteprojeto de lei dispor sobre as atribuições 
das Secretarias de Estado, em observância ao artigo 43, inciso V, da 
Constituição do Estado do Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Re-
gimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a 
indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de agosto de 
2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5571 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-

vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com a devida indexação 
do anteprojeto de Lei que, por sua vez, “CRIA O IDJOVEM-MA e fixa 
outras providências”.

O presente anteprojeto de Lei visa criar o programa IDJOVEM-
-MA, que consiste em além de identificar os jovens de baixa renda, 
como criar alguns benefícios a esses. Entre esses, a gratuidade em trans-
portes intermunicipais.

Em decorrência do anteprojeto de lei dispor sobre as atribuições 
das Secretarias de Estado, em observância ao artigo 43, inciso V, da 
Constituição do Estado do Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Re-
gimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a 
indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 31 de agosto de 
2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

ANTEPROJETO DE LEI N°        /2021

“CRIA O IDJOVEM-MA e fixa 
outras providências”.

Art. 1º. Fica criado no âmbito do estado do Maranhão, o progra-
ma IDJOVEM-MA, que consiste em além de identificar os jovens de 
baixa renda, como criar alguns benefícios a esses. Entre esses, a gratui-
dade em transportes intermunicipais.

Art. 2º. Considera-se, nos termos da lei, jovem de baixa renda, 
pessoa com idade de 15(quinze) a 29(vinte e nove) anos de idade, que 
pertença a família com renda de até 02(dois) salários mínimos, inscrita 
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no CADÚnico do Governo Federal.

Art. 3º. Além da carteira de identificação (IDJOVEM-MA), aos 
jovens de baixa renda, serão reservadas 02(duas) vagas gratuitas em 
cada veículo (ônibus, trem ou ferryboat), em cada viagem realizada.

Art. 4º. O poder executivo poderá estabelecer outros benefícios 
concedidos por meio do IDJOVEM-MA, devendo regulamentar essa lei 
em até 90(dias), contados de sua publicação.

Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 31 de agosto de 
2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5572 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, 
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Estado 
e Segurança, Sr. Jefferson Miler Portela e Silva , e ao Sr. Mi-
guel Alves, Perito Geral do Estado do Maranhão, para que seja criado 
Instituto Médico Legal-IML Veterinário, com a atribuição de emitir 
laudos periciais para instruir processos e investigações de crimes contra 
animais.

O objetivo da presente indicação/proposta é provocar o Poder 
Executivo Estadual para que crie e regulamente o funcionamento do 
IML Veterinário, possibilitando maior eficiência nas investigações e nas 
decisões processuais que envolvem crimes contra animais.

Se observa que por questões próprias do ordenamento jurídico 
nacional, ainda há muita impunidade em relação a todos os crimes am-
bientais, especialmente os crimes contra a fauna. Uma das razões para 
tanta impunidade é a dificuldade de obter embasamento técnico para 
avançar nas investigações e possibilitar a conclusão de processos cri-
minais.

Para manter o ritmo de avanço da proteção animal, é necessário 
que exista um órgão especializado na emissão de laudos periciais que 
permitam a elucidação dos casos de maus-tratos, agressões, assassinatos, 
abusos e qualquer forma de violência contra todas as espécies.

Por todo exposto, faz-se justa a indicação para que se con-
cretize a implantação do IML Veterinário no Estado do Maranhão.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado, 
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do 
Maranhão, bem como ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, 
para o devido aproveitamento da idéia, a indicação torna-se o instru-
mento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 de agosto de 2021. 
- DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5573/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, que após a ouvida a Mesa, seja a presente 
Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do 
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de 
Estado da Saúde, Sr. Carlos Lula, com a devida brevidade, proceder a 

instalação de um laboratório de análises clínicas no Hospital Sofia 
Jorge Cruz do município de Cândido Mendes (MA)., tendo em vista 
a necessidade de atender em caráter de urgência a sua população, e de 
certa forma, minimizando o sofrimento dos doentes e seus familiares, 
viabilizando o oferecimento de um atendimento de saúde digno para os 
moradores daquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de setembro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5574 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a 
Mesa seja encaminhada a presente indicação ao Excelentíssimo Senhor 
Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Mara-
nhão e ao Secretário de Estado da Saúde do Maranhão Carlos Eduardo 
Lula, solicitando que adotem providências no sentido de determinar 
no Programa Estadual de Vacinação do COVID-19, que a vacinação 
de idosos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme 
previsto pela Lei Federal nº 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso), 
seja efetuada em dose única, com o imunizante da Janssen, no âmbito 
do estado do Maranhão.

Sabe-se que o impacto da doença nas diversas unidades da Fede-
ração foi bastante evidente quanto ao número de infectados, a dificulda-
de quanto a disponibilidade de serviços de saúde aptos para enfrentar o 
desafio e o elevado número de óbitos em todo o País e no mundo, cuja 
população idosa foi a mais suscetível a perecer diante da infecção pelo 
novo coronavírus.

De acordo com estudo publicado, no periódico médico The Lan-
cet, 53% das internações hospitalares por covid-19 no Brasil foram de 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No que se refere aos 
óbitos, os levantamentos apontam para uma taxa de letalidade de quase 
15% para os idosos acima de 80 anos e de cerca de 8% para a faixa de 
60 a 79 anos de idade, contra apenas 2,4% da população geral.  Esses 
dados evidenciam que a população idosa deve ser objeto de proteção 
especial em face da covid-19.

Para afastar maior risco de contaminação desse segmento po-
pulacional mais vulnerável, propomos que a vacinação da população 
idosa a partir de 60 (sessenta) anos seja efetuada, em dose única, com o 
imunizante da Janssen, o que torna o processo de imunização em massa 
mais célere, pois as alterações imunológicas ligadas ao envelhecimento 
aumentam o risco de agravamento das infecções e a partir dessa faixa, a 
taxa de hospitalização e óbito é duas vezes maior que comparado à to-
talidade dos casos da doença, percentual que aumenta conforme avança 
a idade do paciente, alterando o sistema imunológico, situação inerente 
ao envelhecimento, aumentando o risco de agravamento das infecções. 

Ressalta-se que a eficácia da vacina Janssen contra COVID-19 
em adultos soronegativos para o SARS-CoV-3-, revela que esse imuni-
zante, foi de grande eficácia global e por grupos etários com relevante 
eficácia primária por subgrupos, na faixa etária compreendida entre 18 
a 64 anos, eficácia de 64, 2%; igual ou superior a 65 anos de idade, 
eficácia de 82,4%; igual ou superior a 75 anos de idade, eficácia de 
100%; conclusões apresentadas pela Agência Europeia de Medicamen-
tos, conforme detalhado no Relatório Público Europeu de Avaliação. 
PESQUISA%20VACINAS/covid-19-vaccine-janssen.pdf.

Pelos motivos a cima apresentados, solicito o apoio dos nobres 
pares para aprovação da justificada propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 29 de setembro de 
2021. - MARCOS CALDAS - Deputado Estadual - PDT
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5575/2021

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

ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora 
Prefeita de Paço do Lumiar a Senhora  Paula Azevedo, solicitando 
que determine ao Setor de infraestrutura da prefeitura sob a sua respon-
sabilidade para que, em caráter de urgência, promova as adequações 
necessárias no sentido de viabilizar rampas de acesso no prédio do anti-
go CSU, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde do município.

Tal intervenção é crucial para a garantia do direito de ir e vir das 
pessoas, sobretudo daquelas que possuem mobilidade reduzida e ne-
cessitam se utilizar dos serviços prestados naquele logradouro público.

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 5576 / 2021
 
Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Mara-
nhão, o Senhor Flávio Dino e ao Presidente da Agência de Mobilidade 
Urbana (MOB) o Senhor Daniel Carvalho, no sentido de que adotem 
providências para promover estudos técnicos para que Estagiários Não 
Remunerados e professores voluntários oriundos das carreiras do ma-
gistérios e outros saberes que tenham vínculos com Escolas comunitá-
rias tenham gratuidade no transporte público no âmbito do Estado do 
Maranhão. 

Esta justa reinvindicação é oriunda do conjunto dos estagiários 
de escolas comunitárias de São Luís, São José de Ribamar e Paço do 
Lumiar e representaria um grande alívio em suas combalidas rendas. 

Isto posto e para que se faça justiça para com os que agora se 
preparam para atender nossos filho e netos, apresento o presente expe-
diente indicatório e solicito antes de tudo o amplo apoio dos pares desta 
Casa Legislativa.

Mandato Popular!

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 30 de setembro de 2021. 
- Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Esta-
dual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 5577/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido à Mesa, seja encaminha-
do expediente a Sua Excelência o Governador do Estado do Maranhão, 

Dr. Flávio Dino de Castro e Costa e ao Excelentíssimo Secretário de 
Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, para que providencie a doação para 
a Prefeitura de Viana de 150 Tablets e 150 Bicicletas que serão utiliza-
dos no desempenho dos trabalhos de Agentes Comunitários de Saúde 
daquela cidade. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib 
Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 30 de Setembro de 2021. - “Man-
dato Popular!” - Luís Henrique Lula da Silva (PT) - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5578 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, 
Sr. Márcio Jerry, para que tomem providências no sentido de realizar 
pavimentação asfáltica, através do Programa Mais Asfalto do Bairro 
Cidade Nova na cidade de Barreirinha-MA.

Serão necessários 5 km de camada asfáltica para pavimentar toda 
a localidade, conforme planta de localização abaixo.

Mandato Popular!

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 30 de Setembro de 
2021. - LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA (PT) - DEPUTADO 
ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5579 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretaria de Estado de Educação, Sr. Felipe Costa Camarão, 
para que tomem providências no sentido viabilizar a Construção de uma 
Quadra Poliesportiva Coberta para atendimento da Escola Gerusa-
mar Costa Moura anexa da Escola Darcy Ribeiro que fica localizada 
no Assentamento Francisco Romão em Açailândia/MA. 

Mandato Popular!

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 30 de Setembro de 
2021. - LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA (PT) - DEPUTADO 
ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5580 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretaria de Estado de Educação, Sr. Felipe Costa Camarão, 
para que tomem providências no sentido viabilizar equipamentos para 
compor Laboratório de Informática, Ciências, Robótica e ainda mobi-
liário para refeitório para a Escola Darcy Ribeiro em Açailândia/MA

Mandato Popular!

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 30 de Setembro de 
2021.  - LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA (PT) - DEPUTADO 
ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5581 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhor 
Secretária de Estado de Governo, solicitando a Doação de BLO-
QUETES que serão empregados no calçamento de 850 m da Via Prin-
cipal do Povoado 30 em Açailândia/MA.

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

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

São Luís – MA, em 30 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 5582 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Excelentíssimo Senhora 
Secretária de Estado de Governo, solicitando a Doação de BLO-
QUETES que serão empregados no calçamento de 1590 m daas Ruas 
do Campo (790 metros) e Rua da Mangueira (800 metros) no Povoado 
Jenipapo no município de Buritirana/MA.

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

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

São Luís – MA, em 30 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 5583/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua São Benedito, Vila Em-
bratel.

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

Por esse motivo, faz-se necessário pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 5584 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica Travessa João Luís, bairro Dia-
mante, em São Luís. 

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 5585 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recapeamento asfáltica na Av polinésia, bairro fumacê, 
em São Luís.

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

Por esse motivo, faz-se necessário o recapeamento asfáltico, 
principalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de con-
tribuir para os morados melhores condições de vida da população que 
reside na localidade.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5586 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recapeamento asfáltica e sarjeta na Av São Raimundo, 
alto da esperança, em São Luís. 

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

Por esse motivo, faz-se necessário o recapeamento asfáltico, 
principalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de con-
tribuir para os morados melhores condições de vida da população que 
reside na localidade.

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

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5587/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua da Vitória,  bairro Vila 
dos nobres, em São Luís.

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 5588 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica Rua 01, Residencial Veneza, 
Gapara.

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

Por esse motivo, faz-se necessário pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 5589 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
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promover a pavimentação asfáltica Rua 04, Residencial veneza, 
Gapara.

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

Por esse motivo, faz-se necessário pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 5590 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recapeamento asfáltica na Rua 22, Vila Mauro Fecury 
II, em São Luís.

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

Por esse motivo, faz-se necessário o recapeamento asfáltico, 
principalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de con-
tribuir para os morados melhores condições de vida da população que 
reside na localidade.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5591 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recapeamento asfáltica na Rua do Chipre, bairro fu-
macê, em São Luís. 

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

Por esse motivo, faz-se necessário o recapeamento asfáltico, 
principalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de con-
tribuir para os morados melhores condições de vida da população que 
reside na localidade.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5592 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recapeamento asfáltica na Rua do sol, bairro Vila São 
Luís.

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

Por esse motivo, faz-se necessário o recapeamento asfáltico, 
principalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de con-
tribuir para os morados melhores condições de vida da população que 
reside na localidade.

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

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

INDICAÇÃO Nº 5593 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua governador Archer,  
bairro Olho d’água, em São Luís.

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

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação do referido 
bairro, principalmente as já mencionadas rus, o que irá oferecer mais 
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas 
condições de vida da população que reside na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 5594 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
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CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica Rua N.S. das Neves, cidade 
nova, Gapara.

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

Por esse motivo, faz-se necessário pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 5595 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recapeamento asfáltica na Rua palestina, anjo da guar-
da, em São Luís. 

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

Por esse motivo, faz-se necessário o recapeamento asfáltico, 
principalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de con-
tribuir para os morados melhores condições de vida da população que 
reside na localidade.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Oradores inscritos no Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia todos! Bom dia, deputados, deputadas, bom dia, 
Maranhão, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem, nesse 
momento. Senhoras e senhores, chegamos ao mês do “Outubro Rosa”, 
um mês de muita importância em relação ao combate ao câncer de 
mama. E eu queria nesse momento, reforçar que essa Casa, além da 
mídia institucional que nós temos, que possamos estar, Deputado César 
Pires, solicitando para que a Secretaria de Estado, e faço o apelo para 
que a Mesa, e vou reforçar, por meio do meu gabinete, para que a Mesa 
envie ofício, solicitando que no Hospital Macrorregional de Imperatriz, 
assim como nos outros hospitais macrorregionais, durante todo o 

mês de outubro, seja reforçada a campanha do “Outubro Rosa”, por 
meio de exames e de procedimentos tendo prioridade sobre qualquer 
outro procedimento que não seja de urgência. Nós precisamos reforçar 
inclusive uma campanha educativa para que as mulheres possam ter a 
consciência de se tocar e procurar os exames, os exames e o tratamento. 
E solicito, nesse momento, que a Casa, o expediente também que estou 
fazendo por meio do meu gabinete, para que a gente possa solicitar 
lá para o Macrorregional Ruth Noleto, de Imperatriz, que a gente 
possa estar fazendo essa campanha preventiva e de mutirão na cidade 
de Imperatriz. Nós precisamos, inclusive, deputados e deputadas, 
democratizar, deputado Rafael Leitoa, no qual eu chamo sua atenção, 
democratizar o uso da Carreta da Mulher, saber por que ela passa na 
nossa região e só em alguns municípios ela para. Saber por que ela desvia 
andando na mesma BR, tem município que ela para e tem outros que ela 
não para, saber por que a Carreta da Mulher é seletiva em escolher qual 
o município que ela vai atender. Nós não podemos utilizar e selecionar 
qual o município do Maranhão sem ter um critério de atendimento 
dessa carreta. Agora mesmo eu estou recebendo reclamação de vários 
municípios da região Tocantina, onde a carreta passa num município, 
pula um e vai para o outro, quem fez esse critério de atendimento, 
inclusive solicito que a Comissão de Saúde da Assembleia convide 
a Secretária da Mulher para saber que índices são esses na qual ela 
escolhe e determina, para que prove cientificamente, dentro de uma 
mesma região de três municípios, porque um pode ser atendido e outro 
não, e aí atende outro na frente. A gente selecionar e dizer para essas 
mulheres os critérios, para as secretárias de Saúde. Causa estranheza 
diante do fato que a saúde tem que ser levada a todos, principalmente a 
saúde preventiva. Peço para os integrantes, aqui tem vários integrantes 
da Comissão de Saúde, na Assembleia, para que convide de imediato a 
responsável por essa carreta, não podemos deixar que essa carreta seja 
omissa em relação aos casos, no mês das mulheres, no mês que deve 
ser feito com correção, feito de maneira sem selecionar politicamente as 
que devem ser atendidas. Por hoje é só e muito obrigado!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Antônio Pereira, cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, caros colegas deputados e deputadas 
presentes na Mesa, secretariando, deputados e deputadas presentes em 
plenário, imprensa, sociedade maranhense, internautas que nos assistem, 
nesta manhã importante para todos nós, que Deus nos abençoe. Senhor 
Presidente, eu ocupo esta tribuna para tratar de um assunto, mas antes, 
provocado pelo nosso ilustre colega, Deputado Rildo Amaral, quero 
fortalecer as palavras, porque eu entendi que ele fez um requerimento 
verbal, que é regimental nesta Casa, pedindo à Comissão de Saúde, a 
qual tenho a honra de presidir, para que nós possamos pedir à Secretaria 
da Mulher exatamente informações sobre a questão da carreta da 
mulher que faz exame por este Maranhão afora, atendendo, in loco, 
os municípios. Quero deixar o autor do requerimento verbal tranquilo 
porque, amanhã mesmo, na Comissão de Saúde, nós tomaremos as 
devidas providências porque entendo ser este um mês importante para 
prevenção, especialmente para prevenção e para promoção daquelas 
doenças que mais atacam as mulheres, as doenças oncológicas, a 
questão dos tumores benignos e malignos, de mamas, de colo uterino, 
de ovários etc. Então, Deputado Rildo, sua voz não será calada, nós 
vamos buscar uma resposta para a sua dúvida colocada nesta tribuna. 
Mas, Deputado Marco Aurélio, Professor Marco Aurélio, Deputado 
Rildo, estivemos ontem em Imperatriz, na abertura da primeira Feira 
de Agronegócio daquela cidade, ali com várias autoridades, o Vice-
Governador Brandão, o presidente da Fiema, Edilson Baldes, deputado 
federal da nossa região, J.P, os deputados estaduais Rildo Amaral, 
Antônio Pereira e o Professor Marco Aurélio, o presidente do Sindicato 
Rural de Imperatriz, Afonso Danda, o ex-presidente Ferrari, o Sabino, 
que foi e é ali um grande incentivador daquele sindicato, que também já 
teve na sua diretoria, por diversas vezes, e que ajudou a construir tudo 
aquilo, que é o Sindicato Rural de Imperatriz hoje. E ali, Deputados e 
Deputadas, Deputado Rafael Leitoa, uma das primeiras feiras, senão 
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a primeira feira do agronegócio do Maranhão, foi ali ontem, digamos 
assim, instituída como calendário oficial na vida daquele sindicato. 
Sindicato, que ontem destaquei bem, que começou com a EXPOIMP, 
a Exposição de Imperatriz com mais de 50 edições, mais de 50 anos, 
portanto seguidos porque é anual, apenas não teve a edição do ano 
passado e deste ano devido à pandemia da covid-19, mas que já se 
prepara para retornar na mesma data, no mesmo mês do ano que vem, 
em 2022, que é o primeiro sábado e domingo de julho, que é a data oficial 
desta festa tão importante para o produtor rural, para o expositor, para 
os comerciantes ali da área da agropecuária e também para sociedade, 
porque é um misto ali de festa, de comércio e de exposição. E é uma 
festa culturalmente já enraizada em Imperatriz no povo de Imperatriz. 
E, ontem acrescentamos, o Deputado Marco Aurélio é um defensor 
ferrenho aqui de uma festa que acontece todo outubro, que é a Fecoimp, 
não é isso Deputado Marco Aurélio? A Fecoimp que em agora em 
outubro também vai acontecer e vamos ali em Imperatriz formatando, 
Senhor Presidente, só um minuto apenas, três grandes festas. Uma 
ligada à indústria e comércio que fortalece o empresariado, industrial, 
comerciante, e as outras duas outras ligadas exatamente à agropecuária, 
que é um grande pilar na economia brasileira e um grande pilar cada vez 
mais se transformando no grande pilar na economia maranhense. Eu 
quero parabenizar portanto, para finalizar, todas aquelas autoridades, 
Governador Brandão, Presidente Edilson, Secretário de Agricultura do 
Estado, os Deputados que ali estavam, todos nós estávamos presentes, e 
parabenizar a sociedade imperatrizense por ter mais no seu calendário, 
na sua vida cotidiana um evento de tão envergadura que fortalece o 
produtor rural, a produtora rural daquela região.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão 
do orador) - Bom dia a todos! Senhor Presidente, subo mais uma vez 
aqui na tribuna, desta vez para externar a minha alegria e a minha 
grata satisfação de mais uma vez estar aqui entre os pares, os nossos 
amigos, deputados e deputadas. Também retornar à boa convivência 
com os servidores desta Casa, que têm sempre nos dado toda assessoria 
devida para que o nosso mandato possa repercutir em todo o estado do 
Maranhão. Quero inicialmente dizer que o Deputado Luiz Henrique, 
que esteve aqui neste Parlamento, por quase quatro meses, nos 
representou muito bem, representou de forma exemplar o Partido dos 
Trabalhadores, aqui na Assembleia Legislativa. E dizer que retorno 
com a satisfação, com a missão de continuar lutando em favor do povo 
do Maranhão. Quero dizer que continuarei na condição de vice-líder, 
defendendo as ações do Governador Flávio Dino, que tem melhorado a 
vida do povo maranhense. Assim como é uma prática nossa, dialogando 
com os parlamentares de tal forma que nós possamos sempre pautar 
e aprovar, com a agilidade de sempre, as matérias que têm mudado a 
realidade do povo maranhense. Senhoras e senhores deputados, neste 
final de semana, na verdade, no último sábado, dia 02, participei do 
ato Fora, Bolsonaro, realizado aqui em São Luís, no Centro da cidade, 
iniciado em frente à Biblioteca Benedito Leite, na Praça Deodoro, tendo 
sido finalizado na Praça Maria Aragão. Foi um ato de mobilização 
contra o desgoverno Bolsonaro que aconteceu em todo o país. Foram 
mais de 300 cidades que tiveram atos aqui no Brasil, mais de 700 mil 
pessoas participaram desses atos. No exterior, também aconteceram 
várias manifestações. Foram 16 países que tiveram manifestações 
Fora, Bolsonaro!, não só nos Estados Unidos como em quase todas as 
capitais dos países da Europa. Então, foi uma manifestação que tenta 
chamar a atenção da sociedade brasileira, da população brasileira, na 
verdade se somar à população brasileira que tem clamado e tem exigido 
uma política econômica que possa superar esse momento de crise que 
estamos vivendo de retorno da inflação, de retomada da carestia no 
Brasil, o feijão está mais caro, o arroz está mais caro, a carne subiu de 
forma exorbitante e a consequência disso é o desemprego de 14 milhões 
de trabalhadores, isso somado a um Brasil que retornou ao mapa da 
fome, a um Brasil que, nesses últimos dois anos, nesses mais de dois 
anos na verdade, nesses mil dias de governo Bolsonaro, o que ele 
proporcionou foi o aumento da pobreza e o aumento da fome. Por isso, 

milhares de pessoas foram às ruas contra esse desgoverno que está aí, 
exigindo trabalho digno, exigindo mais emprego, contra o aumento do 
preço dos alimentos, contra o aumento dos combustíveis, que no Brasil 
todo tem chegado a preços exorbitantes, tem cidade no Brasil que o litro 
da gasolina chega a R$ 7,00, a carne R$ 60,00, o gás, a carne e o arroz 
tem aumentado mais de 30%, em média, nesse último ano. Então um 
governo que não olha para a população, um governo que tem ameaçado 
a democracia, um governo que privatiza as empresas públicas e com isso 
coloca em xeque a nossa soberania. Um governo que não tem atenção 
ao meio ambiente, isso faz com que o nosso país seja desrespeitado 
internacionalmente. O Brasil não tem mais o respeito de outrora, como 
uma grande nação, uma grande economia do mundo, porque não tem o 
governo que possa dialogar com outros países para que a gente possa, 
de fato, ter uma política econômica e desenvolvimento econômico e 
social, dentro do nosso país. Então eu finalizo, senhor presidente, 
fazendo um apelo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele dê 
atenção, desengavete os 130 processos de impeachment, ele tem que 
olhar para um deles e dar sequência, porque o Brasil cansou, o Brasil 
não aguenta mais esse governo genocida, o Brasil não aguenta mais ver.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Adelmo Soares, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, demais deputados e deputadas, aqui 
presentes, aqui no plenário, nessa alegria de poder, mais uma vez, 
estarmos aqui para tratar de assuntos importantes. No último fim de 
semana, nós tivemos numa agenda intensa com o Governador Flávio 
Dino e com o Vice-Governador, Carlos Brandão, visitando cidades do 
nosso Estado. A primeira cidade foi Timon, meu querido amigo Deputado 
Rafael, o Governador Flávio Dino fez questão de estar presente junto 
com o Vice-Governador, Carlos Brandão, visitando cidades do nosso 
estado. A primeira cidade foi Timon, meu querido amigo, Deputado 
Rafael. O Governador Flávio Dino fez questão de estar presente junto 
com o Vice-Governador Carlos Brandão, deputados, senadores. Fomos 
a Buriti, fomos a Afonso Cunha, a Codó. No outro dia, o governo estava 
em Humberto de Campos, em Morros, em Rosário, e é impressionante 
a quantidade de ações do governo Flávio Dino em prol do povo do 
Maranhão, principalmente daqueles que mais precisam. Eu quero 
fazer um destaque especial ao querido amigo, companheiro e Vice-
Governador Carlos Brandão pela sua lealdade e fidelidade ao grupo, pela 
maneira como se comporta nos movimentos, nos eventos, mostrando, 
dentro do governo, a seriedade de um homem que, com toda certeza do 
mundo, atende aos requisitos para dar continuidade a esse trabalho que 
o Governador Flávio Dino fez. Todos nós, que temos bases nas cidades 
do interior, sabemos que é um trabalho longo e árduo, impossível de se 
concluir devido aos inúmeros problemas que nós temos no nosso estado 
em tão pouco tempo. Por isso, eu, Deputado Adelmo Soares, minha 
base política, estou torcendo muito para que possa acontecer a unidade 
e que os grupos políticos que estão contidos no grupo do Governador 
Flávio possam ter o entendimento de que continuar as ações do governo 
Flávio Dino é dar uma melhor qualidade de vida ao povo do Maranhão. 
Por isso eu faço votos de que, nesse momento que se afunila, que está 
se aproximando a decisão do candidato que vai disputar as eleições, que 
o nosso Vice-Governador Carlos Brandão seja reconhecido, pela classe 
política já é, pela população já é, e certamente pelo próprio Governador 
Flávio Dino para dar continuidade ao trabalho desempenhado no nosso 
estado. Por isso, Deputado Yglésio, quando V. Ex.ª vem para cá mostrar 
a cara e dizer que está junto com o nosso Vice-Governador Carlos 
Brandão, quero, ao mesmo tempo, dizer que estamos junto com o nosso 
Vice-Governador Carlos Brandão, levando o seu nome para todos 
os cantos, reuniões e cidades do Maranhão, porque nós acreditamos 
que essa unidade é o melhor caminho para continuar desenvolvendo 
o estado do Maranhão. Ao mesmo tempo, eu quero aqui agradecer a 
solicitação do Comando do 2º BPM, que nos encaminhou solicitação 
para que a gente pudesse ajudar, destinando uma emenda parlamentar 
para a implantação, Deputado Hélio Soares, querido amigo, da 
equoterapia dentro do nosso 2º BPM, em Caxias. E eu quero dizer que 
já destinei o valor de R$ 400 mil para seja implantada e remodelada a 
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equoterapia a fim de ter condições de atender não somente 30 crianças, 
mas crianças de Caxias e de toda a região, porque é um trabalho 
belíssimo que visa, sobretudo, dar uma melhor qualidade de vida às 
crianças e aos jovens e adultos acometidos de necessidades especiais. 
Esse é um trabalho da Polícia Militar que nós queremos implantar em 
Caxias, por meio do núcleo, Deputado Marcos Aurélio. Nós recebemos 
a minuta dos custos em torno de R$ 300 mil, estamos destinando R$ 
400 mil das nossas emendas parlamentares para que seja implantado 
e assim a gente possa dar uma melhor qualidade de vida à população 
do nosso estado, sobretudo da região leste maranhense. Portanto, eu 
quero aqui encerrar a minha fala, mais uma vez colocando aos nossos 
queridos pares, deputados, que nós precisamos continuar acreditando 
na unidade, acreditando na força do governo Flávio Dino e, sobretudo, 
reconhecendo o grande líder político que é Carlos Brandão, um homem 
sem mácula, mais de 30 anos de vida pública, sem nenhum processo, 
preparadíssimo, para continuar o trabalho do governador Flávio Dino, 
em prol do Maranhão de Todos nós, era só isso, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Marcos Caldas, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras 
Deputadas. Senhor Presidente, eu venho até essa Tribuna, para tratar 
de dois assuntos, um deles: eu fiz uma indicação pedindo ao governo 
Flávio Dino, governador, que ele dê uma isenção, no imposto sobre 
a ração para peixe, para piscicultor no Maranhão. No período que 
todos nós estamos vendo a quantidade de fake na mídia, falando sobre 
a Doença de Haff, que é conhecida como a urina preta. Depois que 
foi espalhado esse boato na mídia, aqui no Maranhão, nós não temos 
um caso desse, deputado Yglésio, nós não temos um caso desse, 
mas a venda do peixe despencou para mais de 90%, eu digo a vocês, 
porque eu sou piscicultor também, eu tenho uma criação de peixe. E 
para você ter uma ideia, deputado, venda que normalmente se vendia 
quatro, cinco mil reais, hoje caiu para cem, duzentos reais, caiu total, 
não se vende mais peixe de cativeiro no Maranhão, vai fechar, muito 
piscicultor não vai aguentar. A ração muito cara, o dólar muito caro, 
aí aumenta o preço do milho, aumenta o preço da soja, e aumenta o 
preço da ração, já estava difícil, e agora sem vender, ficou mais difícil 
ainda. Então, eu quero pedir ao governador Flávio Dino que olhe para 
essa classe de trabalhadores, que são os piscicultores, que empregam, 
deputado Wellington, muitos, muitas pessoas dentro do Maranhão, 
porque eu, por exemplo, lá na piscicultura, nós temos lá, 6,7 pessoas 
trabalhando direto, mas nós temos mais de cem, que trabalhem indireto, 
que são os peixeiros, que pegam os peixes no isopor, e saem vendendo, 
de porta em porta, e aqueles que levam, para o mercado. A venda caiu 
totalmente, e muitos, sobrevivem da piscicultura, muitos sobrevivem 
daquela venda, aí tem a ração para pagar, tem energia que é muito cara, 
tem os funcionários para pagar, como é que o cidadão vai pagar, sem 
estar faturando nada? Então, eu queria pedir ao governador Flávio 
Dino, que além de dar uma isenção, que ele dê um auxílio, para aqueles 
trabalhadores, não para os donos da piscicultura, mas para aqueles 
trabalhadores, que trabalham, com o peixe, que agora estão sem renda 
nenhuma, porque ninguém mais compra peixe no Maranhão. E eu quero 
dizer à população do Maranhão, que essa doença, não tem nenhum 
sentido, não é dos peixes de cativeiro. E no Maranhão, nós não temos 
nenhum caso nesse sentido, para que volte a consumir o peixe, que é 
um alimento, um dos melhores alimentos que nós temos nossa mesa, 
é um alimento saudável, que é o peixe de cativeiro, é um peixe que é 
criado com a água ali todo tempo sendo monitorada, a oxigenação, a 
amônia, a amônia do peixe, e também olhado todo dia, se a água do 
peixe realmente está própria para criá-lo. Então, meus amigos, eu quero 
aqui fazer esse apelo ao Governador Flávio Dino para que ele possa ver 
com bons olhos e com carinho toda essa situação. Para encerrar, Senhor 
Presidente, eu queria aqui lembrar a todos os deputados e deputadas e à 
população maranhense, principalmente ao povo de Imperatriz e ao povo 
daquela região do sul do Maranhão, que dia 08 agora, sexta-feira, nós 
vamos ter, em Imperatriz, a inauguração do Hospital do Amor, hospital 
esse conseguido pelo Senador Weverton e que vai ser inaugurado 

agora. Será de grande importância, principalmente para as mulheres, 
mas também para toda a população. Hospital que vai tratar a questão 
do câncer, principalmente aquelas pessoas que não têm condição. 
Hospital que parece mais um hospital particular. Além disso, vai ter três 
carretas para fazer, em toda a região, o acompanhamento da questão do 
câncer. Então eu queria convidar todos os deputados, todos os prefeitos 
e, principalmente, toda a população de Imperatriz e a população da 
região do sul do Maranhão, assim como de todo o Maranhão, para 
acompanharem essa grande inauguração que vai ser agora sexta-feira, 
dia 08. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, pela ordem antes que o Deputado César 
ocupe a tribuna e comece a falar. É apenas para que o Deputado Marcos 
Caldas traga um assunto importantíssimo. Essa questão aí da toxina do 
peixe, na realidade, não é uma doença. Eu queria que Vossa Excelência, 
amanhã, na Comissão de Saúde, se Vossa Excelência puder, às 08h30, 
que fosse lá para que nós pudéssemos discutir. Eu estive no Estreito, 
que é uma região produtora de peixe em cativeiro da Região Tocantina, 
e discutimos, inclusive participei de uma feira onde houve degustação 
para toda a população, uma degustação aberta. Então, V. Ex.ª traz dois 
assuntos importantes: a questão da inauguração do hospital, que é uma 
extensão na realidade do Hospital de Barretos, que trata a questão da 
oncologia, dos tumores; e a outra questão é a diminuição do comércio do 
peixe, que é muito importante para a economia, é um alimento saudável 
e tão importante para o povo maranhense. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Com a palavra, o Deputado César Pires, por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do orador) 
- Que Deus abençoe a todos nós e continue a derramar copiosamente e 
sem medidas suas bênçãos. Presidente, eu tenho o orgulho de vir aqui 
para reverberar, para falar sobre a primeira incursão do pré-candidato 
ao governo do Estado, Edivaldo Holanda Júnior. Eu confesso a vocês 
que, lá atrás, muito atrás, quando em Brasília estivemos, eu vi o Kassab 
dizer assim: “O caminho, a terceira via, o caminho para a melhoria do 
Maranhão passa por aquele menino, passa por aquele rapaz”. Guardei 
aquilo no peito. E o pai que está aqui agora me ouvindo sabe das 
inúmeras vezes que tratei com ele sobre a possibilidade de Edivaldo 
vir ao PSD. E para quem imagine que essa incursão estava divorciada 
dos planejamentos anteriores de tantas e tantas vezes, ele se reúne e 
atende pessoas que procuram para apoiá-lo. Sem pompas, nós nos 
deslocamos para a Região Tocantina. Na bagagem, além das roupas de 
troca, levávamos uma esperança, uma fé incontida de que estávamos 
com o melhor produto para poder entregar ao povo do Maranhão. Não 
foi diferente das minhas expectativas o que eu vivi presencialmente, 
um candidato leve que, em nenhum momento, se arvorou ao direito em 
fazer crítica aos seus adversários, pelo contrário, começou a trabalhar 
em cima dos seus propósitos, dos seus ideais, de tudo aquilo que ele 
quer melhorar no Maranhão. E vejam bem, religioso atávico que não 
coloca o joelho no chão ou fala em Deus pela circunstância de querer 
ser agradável, pelo contrário, aquilo faz parte das suas raízes históricas, 
do seu crescimento e do seu berço. E assim ele peregrinou. Em 
determinado momento, Deputado Antônio Pereira, eu vi ali o apóstolo 
Antônio Pereira colocar a mão na cabeça do Edivaldo e chorar, e dizer 
assim: você é uma pessoa ungida por Deus, você na verdade é o caminho 
que o Maranhão precisa para dias melhores. E aí, em Porto Franco, foi 
extremamente ovacionado, as pessoas de forma gratuita, sem que nós 
tivéssemos gasto um centavo, mas foi simplesmente um calor humano 
e uma vontade de apoiar Edivaldo Holanda. Foi assim também, de 
mesmo modo em Itinga, festas, reuniões, abraços, sem que tivesse na 
mesa uma cerveja, uma bebida como forma de atrativo, onde o atrativo 
era o nosso produto, era o nosso candidato. E aí ele peregrinou. Em 
Açailândia, uma festa gigantesca, liderada por Edilázio Júnior, pelas 
forças vivas, pelos vereadores, e como lá há uma segregação do mesmo 
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grupo político, os dois grupos políticos divididos, emanados de um só 
a apoiar Edivaldo Holanda Júnior. Confesso que saí dali extremamente 
feliz, com a opção que eu fiz de dizer nessa tribuna, de dizer na televisão, 
de ter dito nos rádios, nos jornais, que eu também me alio, me ombreio 
a essa candidatura de Edivaldo Holanda. Um homem leve, pessoas o 
abraçando, um sorriso aberto, sem mácula, com aprovação gigantesca 
aqui, que eu confesso que me encantei e disse assim: Esse Kassab é, na 
verdade, um visionário pela escolha que nos fez fazer também. Se já 
tínhamos essa pretensão aqui no nosso partido, maior foi aquele apoio, 
mas para consagrar tudo isso quando já vínhamos de uma reunião grande 
com o Pastor Cavalcante onde reuniu no templo mais de 30 pastores. 
Que uníssono diziam assim: “Nós somos Edivaldo Holanda Júnior”. 
Gente, era uma coisa comovente, algo que me encantou, algo que 
disse assim, parece que foi uma iluminação divina, a Deidade presente 
o tempo todo, orações de todas as formas. Reunião com professores; 
reunião com vereadores. São João do Paraíso, a Câmara lotada para 
ouvir Edivaldo Holanda Júnior. Ele ali com sua fé inafiançável e quando 
é posto na crença em Deus sempre procurou conquistar aquele público 
ali presente. Um público variado, vereadores, lideranças políticas que 
vieram da redondeza para lá. Ribamar Fiquene recebemos o apoio 
do Dione, ex-prefeito. João Lisboa, do Fábio Holanda, ali presente 
conosco. Foi uma peregrinação das mais bonitas da minha vida de 
homem público. Sem ranhuras, sem esculhambações, sem agressões, 
mas, sobretudo, com conteúdo nato daquele jovem que saiu com uma 
aprovação aqui de mais de 70%. E olhe, para quem não acreditava nele 
da reeleição para prefeito, quando imaginava que ele tinha 70%, talvez 
só ele acreditava naquele momento e depois ele convenceu tantos e 
quantos militaram rumo a ele pela sua fé inabalável e saiu daqui com 
uma aprovação gigantesca e quando vínhamos nos deslocando de Porto 
Franco para um jantar que ofereceram a ele, em Imperatriz, recebo a 
grata pesquisa promovida pelo Escutec que coloca Edivaldo Junior, sem 
mensurar nossas viagens na Região Tocantina, já como segundo lugar 
quando tira Roseana. Senhores, isso será o reflexo dessa caminhada, 
aquilo é uma demonstração clara e inequívoca de que o caminho está 
certo. Vamos continuar aí pelo Maranhão, vamos continuar a fazer 
reuniões. Temos assistido todo dia, ontem mesmo, eu reuni mais dois 
nomes para compor nossa chapa de deputado estadual, que nos ligaram, 
depois dessa visita de Edivaldo, viram ter uma realidade viva, que é 
uma realidade fantástica que eu ouvi dele ali nas suas incursões pelo 
interior.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem 
apartes. Declina. Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, galeria e imprensa, internautas e 
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, 
nosso mais cordial bom dia! Que Deus seja louvado! Que Deus estenda 
as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão e sobre a sua 
população. Senhor Presidente, eu tenho cinco assuntos para serem 
abordados hoje. Um deles é com relação à luta dos trabalhadores da 
Funac, homens e mulheres que trabalham na Funac, cuidando de nossos 
adolescentes, diariamente, nas unidades de apoio socioeducativo. É 
um assunto que eu vou ter que abordar num tempo maior dedicado só 
a ele. Portanto, eu faço depois o meu pronunciamento que é para dar 
satisfação do que aconteceu nas últimas 24 horas. Inclusive, tivemos 
uma reunião ontem, já tive uma reunião hoje com o líder do governo, já 
vou passar as informações para os trabalhadores na Funac. O segundo 
assunto, Senhor Presidente, é que hoje é o Dia Mundial dos Professores, 
e como professor, sou professor, vou permanecer professor, vou morrer 
professor, até o meu último suspiro, eu estarei na condição de professor, 
e aí como professor, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
defendo a educação, defendo os professores, defendo uma educação 
digna de verdade, não da propaganda mentirosa do governador Flávio 
Dino. E nós temos defendido, alteração Medida Provisória 290/2019, 
que foi de autoria do Poder Executivo, instituída a Política Estadual, 

Escola Digna, o objetivo era dar maior autonomia aos professores do 
Maranhão, permitindo que escolhendo entre si gestores para centro 
educacionais, nós votamos contra, para que os professores possam votar 
nos diretores de escola, sem ter o apadrinhamento político. Hoje o que 
se observa na prática é um apadrinhamento político, vergonhosamente, 
vexatoriamente, o uso político da educação, o uso político de professores, 
o uso político de cargos de direção, e é um verdadeiro absurdo. Mas é 
pauta de outro assunto, vamos delinear, tratar a educação no estado do 
Maranhão, de forma mais pontual, e vocês vão entender posteriormente, 
falando hoje sobre o Dia Mundial dos Professores, votei contra o projeto 
do governador Flávio Dino, que negava o reajuste único, linear para os 
professores, e nós mostramos aqui que o governador Flávio Dino estava 
mentindo, mentiu descaradamente, e o Brasil acha que o professor do 
Estado do Maranhão, ganha o melhor salário de professor do Brasil, e 
na verdade não é bem isso, são poucos professores que ganham um bom 
salário, mas de 90% dos professores têm o salário baixo, têm o salário 
reduzido, que é o caso dos cargos comissionados. Deputado Wellington 
também fez remanejamento, solicitou remanejamento do orçamento da 
Comunicação, da SEGOV, da Casa Civil para nomeação dos aprovados 
em concurso, incluía também os aprovados no concurso para professor. 
A nossa luta pelo pagamento dos 21,7%, pagamento de precatórios, e 
também, descompressão. Lutas nossas, pautas nossas e únicas em defesa 
dos professores, em defesa da educação. Ontem também estive reunido 
com os agentes comunitários de saúde que em todo Brasil se reuniram 
para lutar pela aprovação da PEC 22. Uma PEC que coloca, pelo menos 
como base dois salários-mínimos para os agentes comunitários de saúde 
e agentes de endemias de todo o Brasil. Ontem um dia de pauta, de 
paralisação, de mobilização, e ontem receberam o meu apoio do estado 
do Maranhão, em São Luís, em Ribamar, em Paço do Lumiar, e estive 
pessoalmente na cidade de Raposa. E eu quero agradecer a forma 
carinhosa como fomos recebidos. Então, além de mandar, encaminhar 
um documento para a bancada federal, nossos 18 deputados federais e 
os senadores, nós também estamos encaminhando a documentação para 
o prefeito da Raposa para que dê atenção aos agentes comunitários de 
saúde e os ACS na cidade de Raposa. Agentes comunitários de saúde, 
agentes de endemias, contem e continuem contando que essa pauta já 
é nossa, continuem contando com o Deputado Wellington do Curso. 
Senhoras senhores, para concluir, Senhor Presidente, uma denúncia 
gravíssima de uma fraude da licitação dos ferryboat do estado do 
Maranhão, e nós estamos entrando nessa luta solicitando documentação 
do governo do Estado, por meio da MOB, por meio da EMAP, inclusive 
solicitando uma fiscalização da Comissão de Obras à empresa que 
ganhou. Uma empresa que só tem balsa, não tem nenhum ferry, como 
é que a empresa ganha a licitação? Totalmente direcionada, tem dedo 
de secretário, tem dedo de deputado federal, tem dedo de empresa que 
está se beneficiando no estado do Maranhão. Nós estamos na luta contra 
essa fraude na licitação do ferryboat do estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Yglésio, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu subo com três temas 
hoje à tribuna. O primeiro é referente à situação da água no Residencial 
Jomar Moraes. O que aconteceu? A obra, quando foi entregue, foi 
entregue com sérios problemas de abastecimento, problemas esse que, 
lamentavelmente, até hoje, não foram sanados pela Caema. Pois bem, 
nós procuramos uma articulação junto à Secid e à Sedes, fizemos a 
destinação de um recurso nosso de emenda no valor de R$ 450 mil, que 
estava, inclusive, pendente do ano passado, estava inscrito em Restos 
a Pagar, para que fossem perfurados dois poços com os respectivos 
sistemas de abastecimento. Conseguimos, junto à Secid, inclusive 
por determinação do Governador Flávio Dino, que fico muito feliz 
por ele ter acreditado nessa resolução do problema do Jomar, ele fará 
a perfuração do terceiro sistema. Nós esperamos que cada um desses 
sistemas tenha uma vazão mínima de seis metros cúbicos que, somando 
os três, teremos 18 metros cúbicos de vazão, o que vai fazer com que a 
gente resolva a situação da água na torneira das pessoas que vivem no 
Jomar Moraes. São mais de 1.100 apartamentos. Estima-se que habitem 



  26       QUARTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 26
no residencial cerca de quatro mil moradores. Então, importante esse 
passo, importante essa destinação das nossas emendas para resolver 
o problema e importante também essa parceria do Governador Flávio 
Dino mediante a ação da Secretaria de Cidades para, de fato, resolver a 
situação. Segundo ponto aqui é o que, lamentavelmente, tem acontecido 
muitas vezes, nesta Casa, quando um deputado chega a fazer um projeto 
de lei que vá algumas vezes contra interesses comerciais do Estado. 
Eu digo isso porque alguns representantes da Fiema têm entrado em 
contato de maneira que considero até sorrateira, porque nunca vieram 
me procurar para conversar sobre o projeto que nós apresentamos a 
esta Casa em relação à proibição da comercialização de energéticos 
de marcas diversas sem qualquer tipo de destinação ou de proibição 
específica ou qualquer marca em relação a isso. As pessoas procuram 
outros deputados para tentar pintar como inconstitucional ou como 
inoportuno um projeto importantíssimo, sabe por quê? Porque hoje 
existe um consumo abusivo de energético por muitos menores de 18 
anos, por muito jovens, então o que diz o nosso projeto de lei? Fica 
proibida a venda de energético para menor de 18 anos. Se o pai quiser, 
ele compra e dá para o filho tomar em casa, mas ele se responsabiliza, 
ele faz o controle, se o pai quiser ir com o filho ao supermercado, na 
conveniência comprar, estiver ao lado dele, ele compra o energético 
para o filho, à vontade. O que não pode é nós fazermos hoje como 
está, em que qualquer adolescente pode comprar um conjunto aí 
de dez latas dessas de energético, e tomar isso aí, consumir em dois 
dias, por quê? Porque eles têm altíssima quantidade de cafeína, dentre 
outras substâncias. Então olha, o comércio é prejudicado? Não. Os 
pais podem comprar, mas monitorar o consumo. O que diz o ECA? 
O Eca diz no artigo 81, proibida venda a criança ou adolescente, 
inciso II, bebida alcoólica, inciso III, produtos cujos componentes 
possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização 
indevida. Aí quais são os riscos desses energéticos? Primeiro: alta 
concentração de cafeína, eles têm o equivalente, cada um deles, a 
três xícaras de café, afeta diretamente o sistema nervoso central, pode 
causar ansiedade, agitação, distúrbio do sono, e outros efeitos, arritmia 
cardíaca, problemas para dormir. Então, são riscos reais, nos jovens, 
riscos ainda maiores, porque a cafeína, ela demora para ser eliminada 
do organismo. Então há estudos que apontam relação entre consumo 
de energéticos, inclusive com infertilidade masculina, mas claro que 
isso aqui precisa ser melhor avaliado. O que a Ciência tem de objetivo, 
hoje, em termos de relação com energéticos? Há uma tendência 3 vezes 
maior de tentativa de suicídio, em quem consome bebida energética, 
de quem não faz uso. Os jovens que consomem energéticos dormem 
menos e, claro, que isso prejudica a qualidade do sono e o desempenho 
escolar. Outro estudo aqui do Centro de Ciências da Universidade do 
Texas apontou que ingerir uma lata de energético aumenta o risco de 
ataque cardíaco, derrame, em apenas 90 minutos após o consumo, 
fora a altíssima concentração de açúcar, cárie dentária que causa com 
isso aí, obesidade, diabetes. Então a OMS recomenda ingestão de 25 
gramas de açúcar, energéticos têm muito mais do que isso, uma latinha 
apenas, fora que favorece o consume de bebidas alcoólicas. No Reino 
Unido estão tentando criminalizar também essa conduta, aqui a gente 
só quer proibir a venda, lá eles querem inclusive criminalização, a gente 
quer multa administrativa. Então não tem nada de absurdo, a Fiema, 
provavelmente, quem está ligando aí da Fiema, que eu sei quem é, mas 
eu não vou falar o nome aqui, até porque tem consideração à pessoa, 
lamentavelmente, talvez não tenha mais filho nessa idade abaixo de 18 
anos para saber o verdadeiro pandemônio que está sendo essa questão 
de consumo de energético no Estado do Maranhão, no Brasil, no mundo 
afora. Eram essas palavras.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Roberto Costa, cinco minutos, sem aparte. 
Deputado, é porque a Sessão começou com 10 minutos de atraso, eu 
não queria começar a Sessão, V.Exa. tem razão em questionar o horário, 
mas só para justificar para V.Exa., viu, mas não se trata de desrespeito 
a ninguém, não. É porque começamos 10 minutos e eu estou dando os 
10 minutos de compensação e em acordo com a Mesa, mas V.Exa. está 
certo nas suas ponderações. Com a palavra, o Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente Deputado César Pires, senhores deputados, 
eu também subo a esta tribuna hoje para destacar, como fez o nosso 
colega Deputado Marcos Caldas, essa situação que a área da pesca tem 
sofrido no Maranhão. Todos nós aqui temos uma relação com São Luís, 
mas temos relações com os municípios do Maranhão, com as cidades 
ribeirinhas, com as cidades que existem também uma comercialização 
da pesca por meio de cativeiro, que é importante também para a 
economia desses municípios. E o que está acontecendo em função 
dessa situação da doença da urina preta é extremamente grave para o 
setor, é extremamente grave, porque nós estamos falando de um setor 
também que movimenta a economia do estado. A gente fala dos grandes 
criadores que também são importantes dentro desta cadeia econômica 
no nosso estado, mas tem hoje um lado, Deputado Hélio, extremamente 
fragilizado, que são os vendedores de peixe, aquele do isopor, aquele 
que vai comprar 10 quilos para revender e poder sustentar suas famílias. 
Nós temos outra gravidade também social que são os pescadores, que 
são as famílias ribeirinhas que vendem ali na beira do rio, pescam na 
beira do rio e vão ali, inclusive na cidade de Bacabal, onde nós temos 
o rio Mearim, nós temos uma população que vive daquela pesca 
artesanal, que pega o peixe ali, na Trizidela, Deputado Rafael, cinco, 
seis quilos que conseguem pescar numa canoa pequena e sobem ali para 
a BR-316, na altura da ponte, para vender. Essas pessoas hoje não estão 
conseguindo comercializar absolutamente nada porque o medo, o temor 
da população em relação a essa doença terminou, Deputado Marco 
Aurélio, dificultando a comercialização desse peixe. As pessoas, esses 
trabalhadores, essas pessoas que já vivem numa dificuldade econômica 
que o país vive, que o nosso Estado vive, terminam sendo ainda mais 
prejudicados. E aí eu me junto ao Deputado Marcos Caldas para fazer 
um apelo ao nosso Governador Flávio Dino, ao nosso Secretário Lula, da 
Saúde, para que eles possam vir a público e dar uma declaração oficial, 
Deputado Rafael, para tranquilizar a nossa população. É o primeiro 
fato importante para que a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância 
Sanitária, venha esclarecer oficialmente o que está acontecendo. Porque 
o que tem andado nas redes sociais, se é fake news ou não, mas precisa 
ser desmentindo, Deputado Hélio, oficialmente. Por quê? Na dúvida, 
ninguém come peixe e a gente termina criando um bolsão mais ainda 
de pessoas que estão desassistidas, inclusive, para ter uma renda 
para manter suas famílias. É necessário exatamente essa intervenção, 
inclusive discutir sobre esse auxílio para os vendedores de peixe, para 
aqueles pequenos vendedores de peixe, para aqueles pescadores que 
vivem exclusivamente dessa pesca artesanal na beira do rio, na canoa, 
porque termina gerando muita fome, muitas dificuldades para essas 
famílias. Então, esse é o apelo que nós fazemos também para que essa 
situação venha ter um esclarecimento oficial porque tem corrido muitas 
denúncias às vezes mentirosas, mas que terminam, com a falta da 
verdade oficial, criando toda uma situação de instabilidade na população 
e quem termina pagando o preço é o mais pobre, o mais humilde. Por 
isso a gente vem aqui e faz esse apelo. Presidente César, também eu só 
queria destacar rapidamente que nós participamos neste final de semana 
também na cidade de Bacabal do Festejo de nossa Padroeira Santa 
Teresinha, que foi uma grande festa da nossa comunidade católica, mais 
uma vez, que usou esta data para homenagear nossa Santa Padroeira 
que tem feito verdadeiros milagres pela nossa cidade. Tem sido a nossa 
Santa Protetora das nossas famílias bacabalenses. E também Eu destaco 
aqui em parceria com o Governador Flávio Dino que nós fizemos uma 
entrega nossa, por meio de uma Emenda nossa, do calçamento da Igreja 
Santa Teresinha que, por meio desta Emenda, por meio da SEAP, o 
Secretário Murilo, a gente tem conseguido urbanizar todos os espaços 
de vivência da população, da comunidade nas igrejas de Bacabal. Isso 
tem sido uma obra importante porque está dando estrutura para as 
igrejas, mas, acima de tudo, para que a comunidade tenha um espaço 
também de lazer. Áreas de vivência dessa obra tem atendido diretamente 
a nossa comunidade, a nossa população, é sempre importante e aqui 
eu sei do compromisso de todos os deputados de levarmos obras que 
atendam verdadeiramente a nossa população no seu dia a dia e as 
áreas das igrejas em Bacabal que estão sendo urbanizadas, calçadas 
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têm exatamente servido para atender a nossa população. Por isso, eu 
parabenizo o nosso Padre Lauro, o nosso Bispo Dom Armando por, 
mais uma vez, comandar toda a nossa comunidade católica nesse festejo 
tão importante para a cidade, que é, o que eu digo, uma consolidação do 
Movimento Católico, mas, acima de tudo, da nossa fé em Deus. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Antes de começarmos a Ordem do Dia, eu queria 
aproveitar e convidar os colegas para amanhã para uma Audiência 
Pública, onde nós vamos tratar das barreiras zoofitossanitárias, às 14h, 
aqui no plenarinho, onde está incluída a doença da urina negra. Eu 
creio que a urina negra, eu concordo tanto com o Deputado Marcos 
como com o Deputado Roberto, que precisa de um esclarecimento mais 
científico dado pela Secretaria de Saúde. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Parecer em discussão e votação em Redação Final 
Único Turno. Parecer nº 755/2021, da Comissão de Constituição, 
Justiça, Cidadania em Redação Final, o projeto de Lei nº 607/2019, 
de autoria do Deputado Hélio Soares (lê). Relator Deputado Adelmo 
Soares. Quem for a favor fique como está, quem for contrário que se 
levante. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei em discussão e votação, 
segundo turno, em tramitação ordinária. Projeto de Lei nº 471/2019, de 
autoria do Deputado Edson Araújo (lê). Quem for a favor permaneça 
como está. Quem for contrário que se levante. Aprovado. Vai à sanção. 
Projeto de nº 017/2020, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Quem 
for a favor permaneça como está. Quem for contrário que se levante. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 338/2021, de autoria do 
Deputado Ciro Neto (lê). Quem for a favor permaneça como está. 
Quem for contrário que se manifeste. Aprovado. Vai à sanção. Quem 
for a favor permaneça como está. Quem for contrário que se manifeste. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 382/2021, de autoria do 
Deputado Dr. Yglésio. Quem for a favor permaneça como está. 
Quem for contrário que se manifeste. Aprovado. Vai à sanção. Sessão 
Ordinária Híbrida do dia 15 de outubro de 2021, sexta-feira. Projeto 
de Lei n° 390/21, de autoria do Deputado Luiz Henrique Lula da Silva 
(lê). Quem for a favor permaneça como está. Contrário se manifeste. 
Aprovado. À sanção. Projeto de Lei n° 392, de autoria do Deputado 
Professor Marco Aurélio (lê). Quem for a favor permaneça como está. 
Quem for contrário se manifeste. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei 
n° 395, de autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Quem for a favor 
permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovado. À 
sanção. Projeto de Lei n° 400/21, de autoria da Deputada Ana do Gás 
(lê). Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário se 
manifesta. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei n° 404/21, de autoria 
da Deputada Ana do Gás (lê). Quem for a favor permaneça como está. 
Quem for contrário se manifeste. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei 
n° 406/21, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Requerimento à 
deliberação do Plenário. Requerimento n° 356, de autoria do Deputado 
Rildo Amaral (lê). Quem for a favor, permaneça como está. Quem for 
contrário, se manifeste. Aprovado. O requerimento nº 362, do Deputado 
Ciro Neto. Ele solicitou que fosse retirado de pauta. Confirmado pelo 
deputado. Requerimento à deliberação da Mesa: requerimento nº 361, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Inscrito para discutir 
o Deputado Wellington do Curso, por dez minutos, com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) – Senhor presidente, demais membros da 
Mesa, senhoras, senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, 
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia 
o nosso mais cordial, bom dia! Que Deus seja louvado! Senhor 
presidente, na semana passada, na última segunda-feira, eu tive uma 
reunião com representantes e também com servidores do governo do 
Estado do Maranhão, especificamente da Funac, que me trouxeram 
naquele momento uma insatisfação, me trouxeram naquele momento 
uma angústia, me trouxeram naquele momento uma agonia que 

estavam passando. Durante sete anos na Assembleia, eu já tinha 
recebido muitas denúncias da Funac, muitas solicitações de pedido, 
solicitações de pedidos de apoio para que pudéssemos defender, 
lutar por melhorias e qualidade de vida para os profissionais, para os 
servidores da Funac. E aí causou-me estranheza que na última segunda 
feira, na semana passada, a reunião, na verdade, não era para lutar por 
direitos, era lutar para não perder direitos. E aí mantive uma reunião 
com eles na segunda-feira, trouxe à tribuna na Assembleia Legislativa, 
na última terça-feira, foi prontamente rebatido pelo Deputado Rafael 
Leitoa, naquele momento inclusive destaquei, de forma deselegante, 
de forma que não era apropriada e rebati na mesma altura o Deputado 
Rafael Leitoa. Na quarta e na quinta-feira trouxe o assunto à tribuna 
da Assembleia, novamente, e durante a semana levei ao conhecimento 
do Ministério Público do Trabalho o descumprimento da Lei nº 6.107, 
de 1994, que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos 
Humanos, por meio da Funac, estava alterando uma escala de serviço 
de 12 por 60 para 12/ por 36 e, consequentemente, alterando a carga 
horária e prejudicando os servidores. O mesmo ofício eu encaminhei 
ao Ministério Público Estadual para que tomasse conhecimento do 
descumprimento da legislação estadual, e na oportunidade trouxe 
à Assembleia Legislativa e apresentei dois Requerimentos, que 
é o requerimento que estou discutindo no momento e trago ao 
conhecimento de todas V. Ex.ªs. Solicitei a apreciação da Mesa que 
aprovasse dois requerimentos. O primeiro quanto às justificativas pelas 
quais a Funac estava alterando a escala, diminuindo o tempo de folga 
e, consequentemente, alterando a carga horária sem que tivesse nada 
que justificasse. O segundo requerimento apresentando à Comissão de 
Direitos Humanos que pudesse fazer uma visita in loco em duas dessas 
unidades, na Unidade do São Cristóvão e na Unidade da Maiobinha, 
a fim de verificar as instalações dos internos, dos adolescentes que 
estão passando por medidas socioeducativas. E também a situação 
do trabalho dos servidores da Funac, as instalações, o dormitório, 
alojamento, armários, as condições do trabalho desenvolvido. 
Esses dois requerimentos estão na pauta de votação hoje, e eu quero 
comunicar, principalmente aos servidores que estão acompanhando o 
pronunciamento neste momento, ontem à noite, tivemos outra reunião 
e, portanto, eu estou retirando o requerimento temporariamente. Na 
verdade, adiando a solicitação ou o pedido do requerimento para a 
próxima quinta-feira, a pedido do Presidente Othelino, a pedido da 
Mesa e a pedido também do Deputado Rafael Leitoa que me procurou 
hoje. Hoje tivemos uma conversa republicana, de forma educada, 
pautada nos interesses dos servidores. E o Deputado Rafael Leitoa 
me procurou para saber se poderíamos analisar uma portaria, que está 
pronta para ser editada, mudando a escala e perguntando se ficaria bom 
para os servidores. Prontamente, falei ao Deputado Rafael Leitoa que 
eu concordava em adiar os dois requerimentos e é por isso que, de 
forma transparente, estou tratando, na tribuna da Assembleia. Também 
ressaltei para o Deputado Rafael Leitoa que não poderia decidir, 
deliberar pelos servidores sem o conhecimento deles. Prontamente, o 
Deputado Rafael atendeu a nossa solicitação, nosso pedido, para que 
pudesse fazer uma audiência, uma reunião que está marcada para 
amanhã, quarta-feira, dia 6, às 11h, na Sala de Comissão na Assembleia. 
Traremos para a mesa o líder do governo, Deputado Rafael Leitoa, o 
presidente do Sindicato, senhor Manoel, representantes da categoria e 
todos aqueles que estiverem de folga e possam acompanhar. O Deputado 
Rafael Leitoa vai apresentar uma minuta da portaria e, se houver um 
consenso, um comum acordo, a portaria vai para ser editada. Senão, 
começaremos, a partir daí, um diálogo com o Governo do Estado para 
que possam ser atendidos os anseios e as necessidades dos funcionários 
que trabalham na Funac. Então, de forma séria, correta e transparente, 
estamos solicitando a presença do sindicato e dos servidores da Funac 
para uma reunião amanhã, às 11h, aqui na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. O requerimento que solicitamos das 
informações da Funac, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, 
e o requerimento encaminhado à Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa para a visita in loco, nós iremos apreciar, ou 
melhor, a Mesa irá apreciar somente na próxima quinta-feira. Mas já 
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houve um aceno por parte do líder do governo, deputado Rafael Leitoa, 
na possibilidade de autorizar, de aprovar, de deferir o requerimento. 
Então eu agradeço ao deputado Rafael Leitoa que, pela primeira vez, 
em sete anos na Assembleia Legislativa, um diálogo entre Oposição 
e Base do Governo para que nós possamos chegar a um consenso e 
principalmente na garantia de direitos para os trabalhadores da Funac 
no estado do Maranhão. Muito obrigado, deputado Rafael Leitoa, 
agradeço a disposição e estamos fazendo de forma transparente, 
trazendo para a mesa de negociação, todos os envolvidos e convidamos 
os demais deputados para que possam também ouvir tudo que eu trouxe 
até aqui, inclusive de forma mais áspera, na última quarta e na quinta-
feira, poderemos ouvir dos próprios servidores amanhã na Assembleia 
Legislativa. E V.Exas. poderão formatar a opinião de V.Exas. com 
relação a esses anseios, essas necessidades desses trabalhadores que 
muitos já estão sofrendo com a saúde mental por um trabalho de 
desgaste, de insalubridade perigoso, e que precisamos cuidar dos nossos 
adolescentes e também homens e mulheres que trabalham na Funac. 
Servidores da Funac, continuem contando com o nosso apoio, a nossa 
luta, e ela é intransigente em defesa dos direitos da categoria. Então 
amanhã estão todos convidados para uma reunião, audiência, amanhã, 
às 11h, na Sala de Comissões, com o deputado Rafael Leitoa, líder do 
governo, estará apresentando uma minuta, uma pauta, da portaria para 
que possa apreciada, para que possa ser levada a toda a categoria e se 
assim a categoria concordar, possa ser aprovado, senão, eu acredito que 
após esse diálogo de hoje, com o deputado Rafael Leitoa, abriu-se um 
canal de diálogo, que não houve com o Secretário de Direitos Humanos 
do Estado, e não houve com a Funac, mas agradeço ao deputado Rafael 
Leitoa, por retroceder, por recuar, e neste momento, juntos, Oposição 
e Base do Governo e o deputado César Pires, vamos discutir direitos 
dos trabalhadores, Oposição e Base do Governo, de forma conjunta. 
Então, muito obrigado, deputado Rafael Leitoa, e, mais uma vez, 
amanhã, às 11h. Deputado César Pires, presidindo a presente sessão, 
meu amigo, meu diretor Bráulio, a Mesa, que possa adiar a votação 
desses dois requerimentos para a próxima quinta-feira, aguardando o 
desdobramento desta reunião amanhã. Funcionários da Funac, estamos 
juntos, continuem contando com o deputado Wellington do Curso. Que 
Deus abençoe a todos, e com fé em Deus, essa luta já está próximo ao 
fim, e, com certeza, com a vitória de vocês. Que Deus abençoe vocês!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – A Mesa acata o adiamento e fica incluído na Ordem 
do Dia, conforme V.Exa. pediu para quinta-feira. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o deputado Hélio Soares, do PL, por 
30 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputadas, deputados, 
internautas, serventuários e os nossos assistentes, nossos acompanhantes, 
a nossa população em geral, faço aqui os meus cumprimentos a todos. 
Mas eu vou aqui, Senhor Presidente, primeiro, falar da desenvoltura 
com que o nosso Presidente em exercício, César Pires, fez a leitura do 
Expediente aqui da nossa sessão. Rápido, ficamos aqui atentos, mas, 
quando iniciou, já estava terminando. Isso aí é o reflexo da magnitude 
da sua vida acadêmica, que faz com que seja feito tudo em menor 
espaço de tempo possível para aproveitar o que nós temos de tão pouco 
na nossa vida, que é o tempo. Mas aí eu aproveito a oportunidade para 
dividir este tempo em três assuntos importantes. Primeiro, para ressaltar 
o que foi registrado aqui, nesta tribuna, pelo Deputado Roberto Costa e 
pelo Deputado Marcos Caldas no que diz respeito aos pescadores 
artesanais, Deputado César Pires, do nosso Maranhão. A onda dessa 
febre dos peixes fez com que os pescadores ficassem com seus produtos 
encalhados, diminuindo o consumo do nosso pescado. E o nosso 
Maranhão, que é o maior estado em extensão do litoral do Norte e 
Nordeste, mais de 600 mil quilômetros, Deputado César Pires, do litoral 
do Maranhão, que é explorado pela pesca em todos os níveis, a pesca de 

um porte maior, médio e dos pequenos pescadores. Nós precisamos, 
urgentemente, tomar providências para que esses pescadores, 
principalmente pescadores artesanais que vivem da pesca, tenham 
alguma compensação para que eles não sofram tanto, uma vez que nós 
estamos passando por um período dificílimo em nosso país. Então, fica 
aqui também o meu registro e a minha solidariedade a todos os 
pescadores de meu estado, prometendo me adicionar para que tomemos 
providências no sentido de que eles não sejam prejudicados. Isso é um 
assunto que eu queria registrar porque mexe comigo, sou do litoral 
também e precisava fazer esse registro. O outro, Senhor Presidente, é 
acerca do meu projeto que V. Ex.ª terminou de registrar aí, que é a 
orquestra sinfônica de nosso estado. Todos os estados praticamente têm 
sua orquestra sinfônica, o nosso Maranhão não tem, e faz parte de 
nossas raízes, faz parte da cultura do Maranhão a música, principalmente 
nós que somos referência em vários ritmos. Então, nós precisamos 
incrementar e valorizar esse setor, que é o setor cultural e musical em 
nosso estado. Ficam aqui o meu registro e o apelo ao nosso governador 
para que ele, o mais rápido possível, possa sancionar esse projeto, que é 
de grande envergadura para nossa cultura maranhense, nossa cultura 
estadual. Por falar nisso, eu tenho que fazer o registro também, deputada 
Detinha, que nós estivemos ontem na Universidade Federal do 
Maranhão a convite do nosso Magnífico Reitor Natalino Salgado que se 
interessou, reuniu a parte cultural dele, toda a equipe, e ficaram 
animados com o Projeto porque nos reforça, reforça as características 
de nossas raízes e a nossa cultura maranhense. Então, eu parabenizo 
aqui o nosso Reitor Natalino Salgado por ter se interessado e reunido a 
equipe toda dele para que acompanhasse o Projeto e fizesse também que 
a orquestra sinfônica seja uma extensão, também, chegue até a 
Universidade para que seja inserido a parte musical na grade escolar em 
nível superior, deputado César, de uma magnitude imensurável esse 
projeto que vai nos fortificar, vai fazer com que as nossas raízes sejam 
mais valorizadas e mais preservadas. Bom, esse é um assunto agora 
finalizando esses dois assuntos, eu vou aqui me pautar no assunto 
político, o assunto que interessa a todos os cidadãos brasileiros e não 
por que os maranhenses. Nós estivemos no último dia 02 de outubro, 
sábado passado, a reunião, mais uma reunião do Partido Liberal, o 
Partido que mais cresce no Maranhão, aí eu tenho que enaltecer, sem 
diminuir os outros partidos também, cada um faz aquilo que sente, 
aquilo que está à vista também de cada um, você não pode também aqui 
chegar em um Partido que não vai para canto nenhum e dizer que ele 
está crescendo, que aí cai no descrédito da população. Então eu quero 
aqui me solidarizar e agradecer o prefeito de Bacabal, o senhor Edvan 
Brandão, que fez a abertura do nosso evento lá, com muita sapiência, 
com muita desenvoltura, com muito sentimento político, uma vez que 
nós estamos, Deputado Arnaldo Melo, em pleno fortalecimento da 
nossa democracia. E no Estado Democrático de Direito que nós vivemos 
nos permite ser audaciosos, sermos corajosos e ter no nosso espírito a 
alternância, que é salutar para o Poder, para qualquer município, para 
qualquer nação, para qualquer estado a alternância é salutar, é 
indispensável para que cada um possa externar com credibilidade as 
suas ideias, os seus sentimentos, o respeito pelos outros e saber poder 
dizer que nós somos conscientes do nosso limites, onde terminam os 
meus limites, começam os seus. E isso nós temos feito pelo nosso 
Partido. Tivemos a brilhante iniciativa do nosso Josimar de 
Maranhãozinho, nosso deputado federal, eu não gosto muito, Deputado 
Arnaldo, de dizer assim: Ah, foi o deputado mais votado da história do 
Maranhão. Porque eu fico assim preocupado de diminuir os outros, que 
nós somos todos iguais perante a lei, a nossa vida, o ser humano é igual 
a todos, as nossas diferenças estão nas nossas ações e o Josimar de 
Maranhãozinho tem feito a sua diferença, o credibilizando pela sua 
palavra, pela honradez, pelo crédito que ele tem adquirido. E eu posso 
aqui nesse momento parabenizá-lo e enaltecê-lo, porque ele tem sido 
um grande contribuinte, um grande contribuidor no resgate da dignidade 
política. O que nós queremos do político é que ele seja sincero, que ele 
tenha palavra, que ele cumpra com aquilo que promete, aquilo que fala, 
que, às vezes, a gente vai para um palanque, Deputado Arnaldo Melo, e 
a gente se envaidece, se emociona com o microfone na mão e fala coisas 
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que não tem condições de fazer, mas nisso o Josimar de Maranhãozinho 
é bem comedido, é bem tranquilo e fala só aquilo que está ao alcance do 
nosso partido, ao nosso alcance dos deputados estaduais e dos deputados 
federais. Nós tivemos a realização do evento jamais visto aqui no 
Maranhão, que foi o evento propriamente com a essência das câmaras 
dos legislativos municipais. Tinha vereadores, Deputada Helena, de 
todo o Maranhão, de todos os municípios, na sua comitivazinha de 
vereadores. E não eram só vereadores do nosso partido, Deputado César 
Pires, eram vereadores de vários partidos. Mexeu com a classe política, 
e eu fiquei emocionado, satisfeito, orgulhoso de ter sido o nosso partido 
o protagonista na valorização do Legislativo municipal. O Josimar, com 
o seu espírito municipalista, ficou também agradecido e emocionado, e 
é o que faço aqui agora para agradecer a todos os prefeitos que lá 
estavam, a todos os vereadores, todas as comitivas. Em nome do 
presidente da Câmara de Bacabal, que discursou também no nosso 
evento e parabenizou, ficou verdadeiramente se sentindo uma pessoa 
valorizada nessa classe do legislativo municipal, o Seu Manoel da 
Concórdia, presidente da Câmara de lá. O prefeito também, eu já 
agradeci a ele por ter feito abertura, Deputado César Pires, foi um 
evento grandioso, e aí eu quero pedir a iluminação da nossa padroeira 
de Bacabal, Santa Teresinha, que está tendo festejo lá, que nos ilumine, 
que purifique nossos espíritos, para que nós possamos sempre conviver 
e ter uma boa vizinhança, para que nós possamos, por muitos e muitos 
tempos, convivermos juntos, plantando a esperança para todos os 
nossos eleitores, já que nós somos políticos. Deputada Helena, foi um 
evento para ninguém botar defeito. Primeiro que foi um evento único, 
foi um evento inédito, porque nenhum político ainda não se lembrou 
dessa classe tão indispensável às gestões municipais, que é a classe dos 
vereadores. O Legislativo municipal, se o prefeito não tiver uma 
sintonia com os vereadores, não vai funcionar a gestão municipal; se 
não tiver o Legislativo, o Executivo e o Judiciário também, comungando 
num só propósito, de valorizar e proteger o cidadão comum, que são os 
eleitores que nos colocam e nos tiram também, porque a democracia 
nos permite, quando o gestor vai bem, ele tem durabilidade na vida 
pública, mas, se ele não vai bem, a nossa própria democracia nos 
permite consertar o erro que nós cometíamos, quando a gente vota em 
algumas pessoas que não zelam pelo nosso voto. Eu posso dizer isso por 
experiência própria. Eu também já tive arrependimento de ter votado 
em alguém que não correspondeu àquilo que o povo esperava. Mas aí 
existe a nossa democracia consolidada, graças a Deus, para que nós 
tenhamos a oportunidade de consertar esses erros. E o nosso partido, 
Presidente César Pires, está arrumadinho, está crescendo cada vez mais, 
pela honradez das pessoas que lá estão fazendo esse grupo político, os 
deputados estaduais, os deputados federais, o nosso referencial, que é o 
Josimar de Maranhãozinho, e a gente pode fazer dessa referência um 
grande partido, um partido que está apto a governar o nosso Estado do 
Maranhão. O Josimar é uma pessoa que se preparou, não se preparou 
com um objetivo único, foi se preparando automaticamente. Deus o 
destinou para que ele fosse prefeito, fez no primeiro mandato, teve 51% 
da votação, se elegeu ali, quase um empate ali com o outro candidato, já 
no segundo teve quase 90%, foi uma candidatura única. Então é um 
sinal que a sua referência prevaleceu, a sua honradez prevaleceu, a sua 
honestidade fez com que ele aumentasse o crédito que o município 
pequeno e hoje está aí o nosso pré-candidato a Governador do Maranhão, 
tem um espírito municipalista, tanto que protagonizou esse evento 
grandioso, Deputado, foi um evento que vai ficar marcado na história 
das páginas políticas do nosso Estado, esse evento lá em Bacabal. Eu 
fiquei lisonjeado e orgulhoso de pertencer a essa sigla, que é o Partido 
Liberal, que eu aproveito a oportunidade para convidar, tem os 
deputados que têm conversado comigo, o partido é liberal, nós, com 
certeza, receberemos de braços abertos os deputados que quiserem se 
filiar ao nosso partido e levantar essa bandeira da honestidade, do 
crédito, da pontualidade. Com muito prazer, concedo-lhe, Deputada 
Helena, o aparte, já antecipo, pedindo ao Presidente que insira aqui nos 
Anais da Casa, o registro tão valioso da deputada Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (aparte) 
- Deputado Hélio, eu queria parabenizá-lo por esse discurso porque 

nós, políticos, precisamos ter duas coisas: uma é visão e a outra é o 
que o senhor falou, é honradez, é cumprimento de palavra. E isso nós 
vemos, observando ao longo na história do deputado federal Josimar 
de Maranhãozinho. Primeiro, ele foi homenagear e buscar aqueles 
que estão lá na ponta, eu já fui vereadora e sei o quanto o vereador é 
importante junto à comunidade, é quem recebe todas as demandas, é 
quem está mais próximo e ninguém tinha pensado nisso. E é uma coisa 
muito importante o que foi feito lá em Bacabal, valorizar aqueles que 
são os que estão mais junto da população, que são os vereadores. E a 
segunda coisa: é lhe falar sobre aquilo que V.Exa. falou importante que 
nós, políticos, muitas vezes, somos criticados porque justamente não 
cumprimos com palavra, não fazemos algumas coisas que realmente 
você promete muito para se eleger. Isso não acontece com o deputado 
federal Maranhãozinho, ele honra os compromissos, ele faz com que 
as pessoas acreditem nele, isso é muito importante para nós, políticos. 
Eu sempre coloquei que aprendi com meu pai que a palavra é tudo para 
que a gente possa de noite colocar a cabeça no travesseiro. E eu tenho 
certeza que o Josimar, ele todas as noites ele pode colocar a cabeça 
no travesseiro, porque ele honra sua palavra. Parabéns pelas suas 
colocações e a gente precisa cada vez mais buscar essas virtudes dos 
políticos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – O Deputado Hélio está pedindo para arrumar o som. 
Ele tem 30 minutos. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Exatamente, muito 
obrigado. Está desculpado, deputado. Honradamente, eu peço à Mesa 
Diretor, que insira o aparte da Deputada Helena no meu pronunciamento, 
que é muito valioso esse aparte. Deputada, V. Ex.ª sabe muito bem o que 
representam os vereadores, não só para uma capital, mas para os seus 
municípios. O vereador é o para-choque da população, para quem os 
problemas chegam primeiro a fim de que sejam solucionados e levados 
até o Executivo. É deles que se extraem as dificuldades da nossa 
população, porque a pessoa, quando se elege, principalmente a prefeito, 
fica com outros compromissos, outros afazeres que, às vezes, precisam 
dos vereadores para que fiquem atentos aos problemas que afligem, que 
atingem uma comunidade. Parabéns pelo seu pronunciamento. Peço 
que incorpore ao meu pronunciamento nesta manhã. Muito obrigado. 
Deputado Wellington, esteja à vontade, muito prazer.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte) 
– Deputado Hélio, bom dia. Quero parabenizar Vossa Excelência 
e parabenizar também o Deputado César Pires. Os dois estiveram 
em atividades, na última semana, acompanhando seus candidatos ao 
Governo do Estado. O Deputado César Pires acompanhando o candidato 
ao Governo do Estado, Edivaldo Holanda Jr, e Vossa Excelência 
acompanhando fielmente o candidato ao Governo do Estado, Josimar do 
Maranhãozinho. Em duas outras oportunidades, eu já havia destacado 
o pronunciamento tanto de V. Ex.ª como do Deputado Vinícius Louro, 
aproveito mais uma vez a oportunidade para destacar. Havia falado a 
V. Ex.ª que uma coisa é V. Ex.ª estar no PL há bastante tempo, ter um 
bom relacionamento, uma aproximação com o líder, com o presidente 
do partido e com o candidato ao Governo do Estado. Da mesma forma, 
a Deputada Detinha, esposa de Josimar do Maranhãozinho, que convive 
diariamente com o presidente do partido, com o pré-candidato ao 
Governo do Estado. Da mesma forma, o Deputado Vinícius Louro que 
foi candidato a prefeito da cidade de Trizidela do Vale e que eu tive a 
oportunidade de conhecer o trabalho realizado por Josimar por meio de 
V. Ex.ª. Agradeço a deferência, Deputado Hélio. Por meio do Deputado 
Vinícius Louro, que é o meu irmão, eu viajei pessoalmente com o 
Deputado Josimar para alguns municípios e verifiquei in loco, constatei 
o trabalho do Deputado Josimar de Maranhãozinho que acorda cedo e 
que dorme tarde para honrar os compromissos pessoalmente. Estivemos 
em três municípios, em três cidades, fomos até Trizidela do Vale e lá 
verifiquei também a forma como ele atua, a forma como ele ajuda os 
correligionários, os aliados. Assim foi na pré-campanha e na campanha 
de Vinícius Louro na cidade de Trizidela, mas, como eu já destaquei, 
uma coisa é o senhor que está próximo, Detinha, Vinícius Louro, 
Leonardo Sá, outra coisa é o Deputado Wellington, que inclusive faz 
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oposição ao Governo do Estado, que fiscaliza, que cobra e que tem as 
suas impressões pessoais acerca do político Josimar de Maranhãozinho. 
Estivemos juntos na legislatura passada, aqui na Assembleia Legislativa, 
e nunca tive nenhum tipo de negócio, acordo, articulação com Josimar 
de Maranhãozinho, e, às vezes, as pessoas confundem quando se fala 
de negócio, articulação como se fosse alguma troca financeira ou de 
favor, não, estou falando de articulação política, inclusive acompanhei 
alguns municípios do PL, eu dei palestra, eu ajudei, orientei em alguns 
municípios e trago à memória essas relações políticas republicanas que 
eu já falei e vou repetir, na política, o homem não pode prometer muito, 
mas o pouco que ele prometer tem que cumprir, e poucos homens na 
política do Estado do Maranhão têm crédito, têm confiança, e honram 
aquilo que se comprometem. E nessas andanças no interior do Estado 
do Maranhão, eu encontrei o deputado Josimar de Maranhãozinho, 
sinônimo de respeito e o sinônimo de compromisso que os políticos 
do Estado do Maranhão confiam, acreditam deputado Josimar de 
Maranhãozinho que honra compromisso. Então é dever de justiça 
parabenizar, mais uma vez, V. Ex.ª pelo pronunciamento, pelo discurso 
e está defendendo a pré-candidatura do seu candidato ao governo do 
Estado do Maranhão. E mais ainda, o posicionamento de Josimar, 
nos últimos dias, com relação ao próprio Governo do Estado. Então, 
parabéns Deputado Hélio, parabéns Josimar de Maranhãozinho, sucesso 
nessa empreitada, sucesso na pré-campanha do Governo do Estado do 
Maranhão. Muito obrigado, Deputado Hélio.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Deputado Hélio, 
conceda-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu que agradeço, 
Deputado Wellington, solicito a Mesa que incorpore ao meu 
pronunciamento, o valioso aparte do nosso nobre Deputado Wellington 
do Curso, como é conhecido. Deputado Wellington, o partido está 
de braços abertos, se Vossa Excelência achar que tem que mudar de 
partido, ir para um partido que tenha crédito, nós estamos de braços 
abertos o aguardando lá. Mas, Deputado Wellington, é muito bom você 
construir a sua referência, você dizer por que quer ser candidato. Você 
dizer, Deputado César, por que quer ser Deputado Estadual, por que 
quer ser Deputado Federal, por que você quer ser candidato a Senador, 
por que você quer ser candidato a Governador. Não é só dizer, você 
tem que mostrar as suas habilidades, a sua envergadura para exercer 
o cargo, para depois não exercer um cargo desse de suma importância 
para a nossa sociedade, para nós mesmos e depois ficar se enrolando ou 
então indo querendo atrás de experiência, adquirir experiência no cargo. 
O Josimar, graças a Deus, tem se preparado, tem se notabilizado para 
exercer esse cargo, uma vez que ele tem um sentimento municipalista, 
Deputada Helena. Ele já foi Prefeito, Deputado Estadual, uma pessoa 
que vem, e não vem repetindo mandatos, ele vem de uma sequência 
de crescimento, de desenvolvimento e mostrando. Senão vejamos, hoje 
você passa em Zé Doca e você vê a transformação daquela cidade, ele 
não é o Prefeito, mas a Prefeita é ligada ao nosso partido, é filiada ao 
nosso partido, e a gente sente a transformação daquela cidade. Toda as 
vicinais reformadas, transitáveis, trafegáveis, a cidade toda asfaltada, 
um hospital que foi feito um hospital de 30 leitos, um hospital de 
campanha hoje, foi transformado em um hospital normal de baixa e 
média complexidade. Você sente a transformação dos municípios 
administrados pelo PL. É verdadeiramente a essência da administração 
pública recuperando a dignidade para nossos eleitores se sentirem 
seguros e orgulhosos de terem sido eleitores e votado nos políticos. 
Concedo um aparte a nossa nobre Deputada Detinha.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA (aparte) - Deputado 
Hélio, quero agradecer as suas palavras. Como Presidente do PL 
Mulher do Estado do Maranhão, fico muito feliz quando a gente vê o 
partido crescendo, quando a gente vê mais pessoas aderindo e, como a 
Deputada Helena falou, a palavra a ser confiada. Como organizadora 
do evento que a gente teve dos vereadores, fiquei muito feliz por ter 
mais do que ultrapassado a nossa expectativa. A gente tinha lá mais 
de 160 municípios representados. Eu mesma fiz questão de organizar 
a questão de todo o local. Nós tínhamos mais de três mil cadeiras e 
não deu. Graças a Deus, a nossa expectativa superou todas que a 

gente tinha. A gente viu no evento a empolgação, a valorização dos 
vereadores. A gente viu, principalmente, o compromisso que a gente 
sempre fala que o partido do PL tem, como gestora que já fui por oito 
anos e sei da importância dos vereadores. Fazia questão como prefeita 
de estar presente com os vereadores que estão na base, vereadores que 
estão mais próximos da realidade. Como parlamentar, hoje eu vejo sim 
a necessidade da melhoria e mais ainda de nosso Estado do Maranhão. 
Que a gente consiga realmente transformar o Maranhão. Usando as 
palavras que o Josimar diz, realmente tirar esse nosso Maranhão dessa 
faixa tão feia da pobreza. Como esposa do Josimar, eu fico feliz em 
saber que pessoas como a Deputada Helena, como Wellington do 
Curso, deputados que, nesta Casa, já têm muito mais experiência do 
que eu, a valorização de um trabalho, a valorização, Helena, de uma 
pessoa humilde como Josimar. Estamos, graças a Deus, a expandir aqui 
no Estado do Maranhão. Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu que agradeço 
imensuravelmente esse aparte, deputada, e solicito ao nosso Presidente 
da Mesa, Deputado César Pires, em exercício, que adicione ao meu 
pronunciamento para que fique registrado, nos Anais desta Casa, esse 
aparte tão importante.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputado Hélio, 
logo após o Deputado Leonardo Sá, eu gostaria de fazer um aparte a 
sua fala...

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Muito obrigado. 
Com muito prazer, Deputado Duarte, e eu concedo o aparte ao nosso 
baixadeiro, Deputado Leonardo Sá, o nosso representante de Pinheiro. 
Deputado, fiquei bastante agradecido de ver a comitiva de Pinheiro e 
de Turiaçu, nossa terra natal, de estar presente lá para acompanhar esse 
evento que vai ficar marcado na história política do nosso estado. É o 
primeiro evento essencialmente voltado para o Legislativo Municipal, 
essa classe tão importante e indispensável a toda gestão que tem 
sentimento voltado para a sua população. Com a palavra, em aparte, 
Deputado Leonardo.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (aparte) – 
Bom dia a todos! Gostaria de cumprimentar todos os deputados, em 
nome do Deputado César Pires, que preside a sessão. Tivemos um 
grandioso evento, Deputado César, na cidade de Bacabal, evento do 
partido, do PL, um evento destinado à base política do nosso estado, 
que são os vereadores, eu fui vereador por dois mandatos, por duas 
oportunidades, Deputado Hélio, no município de Pinheiro, e com 
excelentes votações e convivi e sei o que é conviver na base política. 
O vereador é quem recebe aquelas demandas imediatas da população, 
seja na saúde, seja na assistência social, enfim, e um evento grandioso, 
na hora que a gente entrou, na hora em que eu adentrei o espaço do 
evento, eu não imaginava sinceramente, Deputado Hélio, que ia ter 
aquela quantidade de caravanas dos municípios, e o mais interessante, 
Deputado Hélio, Deputada Detinha, era a alegria de quem ali estava, 
você olhava no semblante das pessoas que ali estavam e olhavam para 
o deputado Josimar, e isso você sentia que eles estavam ali alegres, 
contentes, porque o Josimar se tornou um espelho para o seu grupo 
político, e ele se tornou um espelho para o seu grupo político por quê? 
Por inúmeras razões, porque ele veio de baixo e conseguiu galgar, por 
meio do trabalho, e hoje ser um homem respeitado, um deputado federal 
mais votado da história, da história, Deputado Yglésio, da história do 
Estado do Maranhão. Seu partido, o PL, o partido que mais cresceu no 
estado do Maranhão, nas últimas eleições. No evento na sua residência 
eram mais de 50 prefeitos, e agora num evento em Bacabal, mais de 
700 vereadores, perdeu as contas, a gente perdeu as contas de contar 
vereador, porque não dava de tanto vereador que tinha no município 
de Bacabal. E o Josimar fez uma discurso que eu nunca tinha visto o 
Josimar fazer, o presidente Josimar, deputado federal, foi o discurso que 
ele contou a história dele, em determinado momento, se emocionou, 
porque é uma história de quem migrou, de chegar num Estado, que 
não é natural do estado, e crescer na sua atividade comercial e crescer 
politicamente, no município pequeno, município de Maranhãozinho, 
município pequeno, mas grandioso, porque o Josimar colocou o nome 
do Maranhãozinho na história do Estado do Maranhão. Então, eu fico 
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muito feliz porque fez um discurso em que ele mostrou o que ele fazia, 
o que ele pode fazer pelo nosso Estado. Josimar é um fenômeno em 
liberação de recursos federais para os municípios do Maranhão, é um 
fenômeno. E isso é bom porque desenvolve esse recurso, vai chegar lá 
na base, quando ele manda uma creche para o município, a creche vai 
ser construída e vai ajudar as crianças que não têm, as mães que não têm 
onde deixar os seus filhos, quando ele manda asfalto para o município, 
o asfalto vai chegar lá e vai ajudar na trafegabilidade... só peço só um 
minutinho para concluir, presidente César Pires... então os recursos 
que ele manda para os municípios do Estado do Maranhão, eles se 
transformam em geração de crescimento, desenvolvimento, emprego 
e renda no município. Por isso que está habilitado e tem um partido 
grande, por isso que está habilitado e tem o direito de colocar o seu 
nome à disposição na sucessão para o Governo do Estado do Maranhão. 
Tem partido, tem palavra, tem hombridade, é trabalhador humilde, veio 
de baixo, tem todos os predicados para colocar, Deputado Hélio, seu 
nome à disposição. Grande abraço e muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – É porque se passaram cinco minutos, Deputado Hélio 
Soares. Vou dar um minuto para V. Ex.ª concluir esse belíssimo discurso 
que está fazendo.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu sabia que a sua 
magnitude ia me dar o tempo necessário para fazer esse registro tão 
importante na nossa classe política, que são as políticas do nosso querido 
Estado do Maranhão. Agradeço aqui a todos pelo aparte, solicitando 
também, deputado, que V. Ex.ª incorpore ao meu pronunciamento 
o aparte do nosso querido deputado e correligionário Leonardo Sá. 
Eu não poderia deixar de conceder um aparte tão importante a um 
correligionário, posso dizer assim, que é de outro partido, mas nós somos 
aliados, fomos aliados e vamos ser, com certeza, para frente assim se 
Deus nos iluminar. Ao Deputado Duarte que foi o candidato do PL, 
aqui, depois de um consenso da nossa candidata Detinha, que teve que 
abrir mão da candidatura para se dedicar, o seu espírito municipalista 
fez com que ela declinasse da candidatura para dar assistência aos 
nossos municípios e não ficasse nada a desejar. Aí escolhemos o nosso 
Deputado Duarte, que já era candidato pelo partido, pelo 10, não é isso, 
deputado? E tivemos uma grande campanha, quase alcançávamos o que 
o nosso objetivo que, aliás, foi alcançado, pois a próxima campanha já 
está preparada, principalmente se estiver no PL, aí mesmo que ele vai 
consagrar como o próximo prefeito da nossa capital. Concedo-lhe um 
aparte, deputado. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) – 
Deputado Hélio, eu não poderia deixar de registrar aqui a minha 
experiência com os amigos, companheiros do PL, em especial o 
Deputado federal Josimar. Eu tenho plena convicção de que todo 
esse reconhecimento, não só dos prefeitos que já declararam apoio 
à candidatura, à pré-candidatura do Deputado federal Josimar, mas 
também dos deputados e agora vereadores, foram vereadores de todas as 
regiões do estado do Maranhão, pouco mais de 160 municípios estavam 
ali representados por vereadores, a ilha, por exemplo, tinha vereadores 
de São Luís, de Paço do Lumiar, de São José de Ribamar, da Raposa, 
demonstrando a penetração da boa relação, da boa experiência com o 
Deputado Josimar. Todos esses não perderam a oportunidade e foram 
até Bacabal, saíram das suas cidades, suspenderam as suas atividades 
parlamentares para demonstrar o apoio à pré-candidatura ao Governo do 
Estado do Deputado federal Josimar de Maranhãozinho. Ele, que todos 
aqui já falaram da sua lealdade, do cumprimento da sua palavra e do seu 
respeito para com as pessoas. Por isso, eu, neste momento, reconheço 
isso e desejo sorte ao Deputado Josimar. Que continue firme em sua 
pré-candidatura e que possa demonstrar a todo o estado aquilo que 
alguns municípios já sabem, isto é, que ele é uma pessoa, um político 
de palavra, leal, sério e que, com certeza, tem muito a contribuir, muito 
mais a contribuir para o estado do Maranhão. Estamos juntos. Boa sorte 
ao nosso amigo Josimar de Maranhãozinho.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Hélio, eu sei que é festa, você merece, o PR 
merece, mas eu queria sua compreensão, 30 segundos só.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Perfeito, 
deputado, eu lhe agradeço, já antecipo o meu agradecimento à Vossa 
Excelência, pela sua benevolência, pena que eu estou sem relógio aqui 
para cronometrar, mas já fica já marcando a partir de já, mas eu queria 
aqui, registrar e solicitar à Mesa, em exercício na pessoa do nosso 
magnífico deputado César Pires, que marque a Sessão Solene, para uma 
entrega de dois Títulos, tão importantes para a nossa classe política e 
para a nossa sociedade. A entrega de Título de Cidadão a nossa querida 
Detinha e o nosso querido deputado Josimar de Maranhãozinho, como é 
conhecido. Que Vossa Excelência, marque aí a Sessão Solene, para que 
fique mais um evento marcado na nossa história, na história desta Casa. 
O casal de deputados, o casal de prefeitos mais votados da história do 
Maranhão, aí sim, aí é digno de registro, permita-me, data vênia para 
fazer esse registro aos nossos outros deputados. Nós vamos finalizando 
aqui, deputado César Pires, e agradeço, mais uma vez, a benevolência, 
pedindo a Deus que nos ilumine, purifique nossos espíritos, fortaleça as 
nossas esperanças e fortifique cada vez mais a nossa fé em Deus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Parabéns, apóstolo Hélio Soares, eu pediria ao 
deputado Hélio Soares, que agendasse com o nosso Cerimonial, o dia 
da deputada Detinha e o dia do deputado Josimar de Maranhãozinho, 
fique à vontade, entre em contato, entre na lista junto que também tem 
outros colegas que pediram, parabéns pelo discurso, parabéns pelo 
evento do PR. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado 
Líder do Bloco, o deputado Marco Aurélio, 33 minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Deputado César, 
quero fazer uso aí cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - DR. Yglésio, por Bloco, Dr. Yglésio? Fique à vontade. 
Deputado Dr. Yglésio, cinco minutos, com direito a aparte, dos 33.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) 
– Bom dia a todos, bom dia todas! Só para concluir o pronunciamento 
feito mais cedo, aqui nesta Casa, para denunciar o que está acontecendo 
dentro do Hospital Regional de Morros, desde que houve mudança 
de direção, por uma senhora chamada Denise, que tem de maneira 
recorrente, perseguido os funcionários que foram colocados na outra 
gestão, na gestão anterior que, por sinal, ficou praticamente sete anos 
dentro do Hospital, ninguém discute mérito de colocar um diretor, tirar 
um diretor, isso é normal, isso faz parte, faz parte do jogo, faz parte 
na natureza da discricionariedade dos gestores das pastas, mas o que a 
gente não pode permitir é que haja perseguição a quem está trabalhando, 
aos pequenos, que sejam retirados o hospital, por exemplo, quando sai 
o laboratório Cedro e muda o laboratório, todo mundo vai ficar menos 
a única pessoa do laboratório que foi colocada pela ex-diretora. Aí vão 
dizer, não isso aqui no Maranhão é normal. Isso não é normal. Sabe por 
quê? Porque quem está lá, está tentando apenas trabalhar, quem está lá 
está tentando apenas prover o sustento de sua família nesse momento 
difícil. Aí eu pego e recebo o áudio do prefeito Paraíba, que foi quem 
fez a indicação para Secretaria de Saúde nomear essa senhora, áudio 
dele dizendo assim: nós vamos tirar as pessoas que não comungaram do 
apoio ao nosso projeto, exemplo, Perpétuo Socorro”. Nomina as pessoas 
de maneira completamente irresponsável e, claro, sem qualquer tipo de 
preocupação com a lei, com o mínimo. Está claramente configurado um 
ataque a direito de trabalhadores. Está claramente configurado ataque 
ao direito das pessoas, porque, por perseguição política, a gente não tem 
tido acesso a conversar com o Secretário de Saúde, já tem praticamente 
três meses que eu tento uma reunião, também desisti de tentar. Quando 
tiver alguma coisa nesse sentido para falar, lamentavelmente vou ter 
que utilizar a tribuna, infelizmente, mas espero que o Secretário Lula 
veja o que está acontecendo dentro de Morros. Eu tenho certeza de que 
ele não compactua com isso, com perseguição a funcionário, mas lá a 
pessoa indicada está perseguindo os funcionários, pequenos inclusive. 
Veio de lá para cá, para São Luís, para tentar remover a empresa que 
ganhou a licitação de cirurgia, para tentar impedir que, por exemplo, 
eu, eventualmente, fosse uma vez no mês lá fazer um plantão. Qual 
motivo? Eu não estou entendendo. Eu já trabalho na rede estadual, isso 
aqui não é segredo para ninguém, há vários anos, nunca tive qualquer 
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problema, nunca tive uma acusação, nunca tive uma ouvidoria de dizer 
que teve favorecimento a quem quer que seja, de destratar funcionário, 
nunca tive problema em relação a isso. Ela está lá, voltou a empresa 
antiga, porque querem fazer obstetrícia dentro do hospital nas coxas. 
A Emserh, de maneira acertada, mudou o plano operativo do hospital, 
Doutora Helena, para colocar um cirurgião, um anestesista. A Denise, 
a diretora atual, quer manter fazendo obstetrícia do jeito que era: o 
médico opera, anestesia, olha menino que nasceu. Por isso que tem 
várias denúncias no hospital, em tempos passados, de óbito fetal, de 
óbito materno, porque a unidade não está preparada para fazer parto, 
não tem os profissionais básicos. A Emserh acertou, está tentando 
resolver, só que a indicada do Paraíba está querendo bagunçar a situação 
toda. Por quê? Porque quer fazer política não sei para quem dentro do 
hospital. Então, assim, Secretário Lula, tenho ótimo conceito de você 
em relação a essas situações, espero que as perseguições passem dentro 
do hospital, que parem de demitir as pessoas, que respeitem o direito 
dos trabalhadores e, claro, que a gente continue nesse processo, que está 
bem adiantado, de avanços em relação ao perfil do hospital, de colocar 
profissionais, anestesistas. Morros merece uma assistência médica de 
qualidade. A população agradece. Eram essas as palavras. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Arnaldo Melo. Declina. Deputado Vinícius 
Louro, PL. Declina. Bloco Parlamentar Democrático PP/Solidariedade, 
11 minutos. Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Eu queria que o 
Deputado Hélio utilizasse o horário do Solidariedade. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Escala de reserva. Deputado César Pires. Declina. 
Deputado Wellington do Curso, PSDB, por cinco minutos, com direito 
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, 
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV 
Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado! Mais 
uma vez, ocupar a tribuna da Assembleia Legislativa para questionar o 
desgoverno Flávio Dino. Governo incompetente, governo perseguidor 
e governo destruidor, destruiu o Estado do Maranhão. O governador 
destruidor dos sonhos. Flávio Dino roubou os sonhos dos maranhenses 
- Flávio Dino roubou os sonhos dos maranhenses. Divulgado pelo 
IBGE, não sou eu que estou dizendo, mas está na cara, só basta viajar 
pelo Maranhão afora, se verifica, o Maranhão da verdade, o Maranhão 
da realidade é diferente do Maranhão da propaganda enganosa, da 
propaganda mentirosa. E o IBGE revelou mais um desastre do governo 
Flávio Dino, o Maranhão tem a maior taxa de insegurança alimentar 
do Brasil. Olha a discrepância: um dos estados que mais arrecada, por 
meio dos impostos, é um dos estados mais pobres, mais miseráveis do 
Maranhão. Um Estado rico, mas mal administrado. Um Estado que mais 
arrecada, mas é um Estado pobre e miserável. Mais de 1 milhão e 400 
mil maranhenses, vivendo na pobreza e na extrema pobreza. 54% dos 
maranhenses estão na pobreza, sobrevivendo com menos de 406 reais, 
20% dos maranhenses, estão na miséria, sobrevivendo com menos 
de 145 reais, 12% dos maranhenses, estão sobrevivendo na extrema 
pobreza com menos de 85,00 reais. O Governo que mais arrecada, é 
o mesmo governo incompetente, que aumentou a extrema pobreza 
no Estado do Maranhão. Aumentou a quantidade de desempregados, 
aumentou a insegurança alimentar, aumentou a insegurança pública, está 
hoje em tudo quanto é rede social, o arrombamento de um carro-forte 
na MA-206, próximo ao povoado Quatro Bocas, na cidade de Amapá 
do Maranhão. A insegurança tomou conta do estado, e nós estamos 
aqui cobrando, mais uma vez, a nomeação de todos os aprovados. 
Nós temos vagas, tem mais de 4.000 vagas ociosas, para soldado do 
Estado do Maranhão. Dá para nomear todos os aprovados, e ainda dá 
para realizar um outro concurso. Estamos cobrando do Governo do 
Estado, a nomeação de todos os aprovados e a realização de um novo 
concurso da Polícia Militar. Tem 4.000 vagas ociosas, esperando a 
nomeação dos aprovados e a realização de um novo concurso público. 
Chega de insegurança, todos os dias é assalto, é furto, pequenos delitos, 

assassinatos, execução, arrombamento de carro-forte. A insegurança 
tomou conta do Estado do Maranhão. Caos na Segurança Pública do 
Estado do Maranhão. Deputado Wellington, só apresenta o problema? 
Apresento também a solução: investimento na segurança pública, a 
compra de viaturas, a compra de equipamentos, a compra de armamentos 
e a nomeação urgente, nomeação urgente de todos os aprovados, e 
mais, realização de novo concurso público, nomeação dos aprovados 
e realização de um novo concurso público para a Polícia Militar. Esse 
é o governo que nós lutamos para melhorar, que nós fiscalizamos, que 
nós cobramos, mas fazemos o mais importante, isto é, apresentamos 
soluções para os problemas no Estado do Maranhão. Governador Flávio 
Dino, tenha a sensibilidade. O governo que arrecadou já mais de R$ 
1,8 bilhão só com o ICMS de combustíveis e pela primeira vez não 
registrou a pauta dos combustíveis, porque, a cada 15 dias, ele faz o 
reajuste da pauta, do preço médio ponderado dos combustíveis, para, 
a partir daí, Senhor Presidente, cobrar o ICMS dos combustíveis. Nós 
já denunciamos, pressionamos, e o Governador Flávio Dino reajustou 
pela primeira vez. Nós estamos na luta para o Governador Flávio Dino 
baixar o ICMS dos combustíveis e da energia elétrica e congelar a pauta 
do preço médio ponderado dos combustíveis do Estado do Maranhão. 
Chega de desgoverno! Chega de enganação, de mentira! Acorda, 
Maranhão. Chegou a hora de acordar, e o Maranhão está acordando. 
Flávio Dino foi eleito com 65%, tinha 60%, 50%, e hoje está beirando 
os 40%. Vai sair do governo a partir do dia 12, vai ficar isolado. Vocês 
vão ver a situação deprimente que vai ficar o político Flávio Dino que 
nunca liderou, que não melhorou a qualidade de vida dos maranhenses 
e destruiu o Maranhão. Acorda, Maranhão! Ainda dá tempo. 

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Não há oradores inscritos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão. 

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

Presidente, em exercício, Senhor Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-

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

que Lula da Silva.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, 
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte 
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Hélio Soares, 
Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora So-
corro Waquim, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso 
e Wendell Lages. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Be-
tel Gomes, César Pires, Doutor Leonardo Sá, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo 
Amaral e Zito Rolim. 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 (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Luiz Henrique Lula da Silva, Antô-
nio Pereira, Professor Marco Aurélio, Marcos Caldas, Wellington do 
Curso, Fábio Braga. Não havendo mais oradores inscritos no tempo 
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regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou 
aberta a Ordem do Dia, anunciado a votação dos Requerimentos nos: 
357, 358 e 359/2021, todos de autoria do Deputado Ciro Neto, solici-
tando que seja registrado nos Anais da Casa e enviada mensagem de 
congratulações aos prefeitos, às Câmaras Municipais e a população 
dos municípios de São Domingos do Maranhão, pelo aniversário de 69 
anos da cidade, comemorado no mês de setembro; municípios Graça 
Aranha e Governador Archer,  pelo aniversário de 62 anos, no mês de 
outubro; Requerimento nº 360/2021, de autoria do Deputado Doutor 
Yglésio, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência 
o Projeto de Lei nº 02/2021, de sua autoria, que dispõe sobre a rotula-
gem de produtos transgênicos no Estado do Maranhão, os quais foram 
aprovados. O Requerimento nº 356/2021, de autoria do Deputado Rildo 
Amaral, foi transferido devido à ausência do autor e o Requerimento nº 
361/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, foi transferido 
a pedido do autor. No primeiro horário do Grande Expediente, fez-se 
ouvir o Deputado Luiz Henrique Lula da Silva. No tempo destinado 
aos Partidos ou Blocos, a Deputada Daniella Tema falou no tempo do 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Wellington do 
Curso falou pelo PSDB e pelo Expediente Final. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 30 
de setembro de 2021.  

Deputado Roberto Costa
Presidente, em exercício

Deputado Marcos Caldas
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Luiz Henrique Lula da Silva
Segundo Secretário, em exercício

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 002 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

201/2021, de autoria do Senhor Deputado Ariston, que “Estabelece 
o padrão de identidade e as características do processo de elabora-
ção da Cachaça do Maranhão e dá outras providências.”

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado pela constitucionalidade, lega-
lidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei (Parecer nº 
707/2021).  Vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso XI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Assuntos Econômicos: a) política e atividade industrial, comercial 
e agrícola, setor econômico terciário, exceto os serviços de natureza 
financeira; b) política e sistema estadual de turismo, exploração das 
atividades e dos serviços de turismo; c) atividades econômicas estatal 
e em regime empresarial, programas de privatização; d) cooperativis-
mo e outras formas de associativismo na atividade econômica, exceto 
quando relacionados com matéria de outra Comissão; e) fiscalização 
e incentivo pelo Estado às atividades econômicas, diretrizes e bases do 
planejamento do desenvolvimento estadual, equilibrando planos esta-
duais e regionais do setor; f) política de desenvolvimento do turismo, 
definindo o seu sistema regional e a exploração das atividades e do 
serviço turístico; g) política e questões fundiárias, desapropriação e 
reforma agrária; h) política agrícola e assuntos atinentes à agricultura 

e à pesca; i) cooperativismo e associativismo; j) política e sistema esta-
dual de crédito rural; l) extensão rural, irrigação e estímulo à pesquisa 
e experimentação da agricultura, da pecuária e da pesca e aquicultura; 
m) tratamento preferencial às microempresas e empresas de pequeno 
porte do setor agrícola; n) problemas econômicos relacionados ao es-
tabelecimento de política destinada ao desenvolvimento de atividades 
industriais e comerciais; o) sistema estatístico, cartográfico e demo-
gráfico do Estado; p) plano de eletrificação urbana e rural e; q) meios 
de comunicação social e transporte no meio rural.

Justifica o autor da propositura, que existe no Estado do Ma-
ranhão uma enorme dificuldade de comercialização da Cachaça 
por não estarem os produtores plenamente habilitados para desem-
penharem seus negócios junto ao mercado nacional e internacional. 
Tendo o presente Projeto de Lei o intuito de fazer com que o Estado 
do Maranhão se adeque às novas normas e tecnologias do setor ca-
navieiro que vem em constante evolução.

O presente Projeto de Lei estabelece os padrões de fermentação 
para que tal bebida possa ser classificada como cachaça no âmbito do 
Estado do Maranhão. 

Uma das bebidas de maior valor histórico para o Brasil, a cacha-
ça possui também grande relevância social, cultural e econômica para 
nosso país.

A produção da bebida em território nacional data de 1504 quando 
o português Fernão de Noronha inaugura o primeiro engenho em solo 
brasileiro na ilha que leva seu nome, hoje território do Estado de Per-
nambuco.

Ao longo dos séculos a produção de cachaça cresceu considera-
velmente e hoje a indústria já aproveita a cana não só para a produção 
da bebida, mas utiliza os seus subprodutos em outras áreas como suple-
mento para forragens para animais, adubação orgânica, confecção de 
moldes na indústria de fundição e refratários, na fabricação de papelão, 
casquinha de sorvete, além dos seus empregos na alcoolquímica, cos-
méticos, bebidas,  na indústria farmacêutica e de tintas e vernizes.

Vale lembrar também que da cana é possível produzir o etanol, 
combustível considerado ecologicamente correto, que pouco polui o 
meio ambiente se comparado com os combustíveis de origens fósseis e 
que no Brasil teve um grande impulso na sua produção durante os anos 
setenta do século passado com o Programa Pró-Alcool que tinha como 
objetivo a substituição em larga de combustíveis fósseis pelo de origem 
na cana de açúcar.

O Brasil já possui em âmbito federal legislação tratando do tema, 
assim sendo, vale destacar que:

De acordo com o Decreto 4 851, de 2003, em seu artigo 92:
"Cachaça é a denominação típica e exclusiva da 

aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação al-
coólica de 38% a 48% em volume, a 20°C), obtida pela des-
tilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar com carac-
terísticas sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de 
açúcares até seis gramas por litro, expressos em sacarose.”

O Governo Brasileiro ainda baixou via Ministério da Agricultura 
a Instrução Normativa nº 13 de 29 de junho de 2005 onde disciplina a 
produção e comercialização da bebida no Brasil.

A IN nº13/2005, “Aprova o Regulamento Técnico para Fixação 
dos Padrões de Identidade e Qualidade para Aguardente de Cana e para 
Cachaça”.

Conforme este Regulamento Técnico, a “Aguardente de Cana é 
a bebida com graduação alcoólica de 38% vol. (trinta e oito por cento 
em volume) a 54% vol. (cinquenta e quatro por cento em volume) a 
20°C (vinte graus Celsius), obtida do destilado alcoólico simples de 
cana-de-açúcar ou pela destilação do mosto fermentado do caldo de ca-
na-de-açúcar, podendo ser adicionada de açúcares até 6 g/l (seis gramas 
por litro), expressos em sacarose”.

Segundo estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, deno-
minado “ A Indústria de Cachaça no Brasil e suas Interações com o 
Comércio Internacional..’ o Brasil possui quarenta mil produtores sen-
do que 98% de pequenos e médios empresários, a produção anual é de 
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cerca de 1,4 bilhão de litros em que 70% desse volume é industrial e os 
30% restantes de produção artesanal.

Em termos de geração de empregos, trata-se de um setor res-
ponsável pela geração e mais de 600 mil empregos diretos e indiretos, 
sendo a cadeia produtiva da bebida responsável pela movimentação de 
mais de sete bilhões de reais.

No Brasil o consumo médio anual por habitante é de 11,5 litros 
da bebida, há mais de quatro mil marcas, sendo a grande maioria con-
centradas nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, 
sendo que apenas 1% do que se produz é destinado à exportação.

O Brasil é o terceiro mercado consumidor do mundo ficando atrás 
apenas de Estados Unidos e China. Em termos de exportação, já comer-
cializa com mais de dez países ao redor do mundo, sendo os principais 
compradores em termos de volume Paraguai e Alemanha.

Outrossim, segundo o site CNA, houve em Brasília – DF, no dia 
26 de julho de 2021 a reunião da Comissão Nacional de Cana-de-açúcar 
da CNA, que discutiu a análise da minuta da Portaria nº 339/2021, que 
dispõe sobre os padrões de identidade e qualidade de aguardente de 
cana-de-açúcar.

A minuta altera a Instrução Normativa da Cachaça (IN nº 
13/2005), mencionada acima – principal regulamento que estabelece os 
padrões de identidade e qualidade da  cachaça – e encontra-se aberta 
para consulta pública até 13 de setembro de 2021.

O objetivo da reunião foi debater o tema e dar andamento à ela-
boração de uma resposta conjunta a respeito da Portaria. Com as alte-
rações surgidas busca-se atualizar os marcos regulatórios de caracteri-
zação e fabricação de ambos produtos (cana e cachaça) e garantir a 
competitividade com outros destilados, levando em consideração me-
lhorias na fiscalização e preservação da saúde do consumidor.

Com as mudanças sugeridas, especialmente, na normativa da ca-
chaça, a expectativa é modernizar as relações de produção do destilado 
que é símbolo do Brasil.

Diante de tais  considerações, sob o aspecto econômico, o 
presente Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito 
legislativo, visto que é inegável que o Estado necessita de legislação 
atualizada para aumentar a comercialização da cachaça, que elevará o 
número de empregos e consequentemente, o recolhimento de impostos, 
que irão beneficiar o setor canavieiro e o Estado do Maranhão. 

VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, considerando presente a necessária conve-
niência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 201/2021, na forma do texto original.

É o voto.

1 https://www.cnabrasil.org.br/noticias/cna-discute-padroes-de-i-
dentidade-e-qualidade-de-aguardente-de-cana-e-cachaca

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos votam pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 201/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 05 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Zito Rolim                                                              
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           
Deputado Carlinhos Florêncio                                           
Deputado Ariston                                                                _________________________
_____________________                                                   _________________________
_____________________                                                   _________________________

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 003 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

200/2021, de autoria do Senhor Deputado Ariston, que “Estabelece 
o padrão de identidade e as características do processo de elabora-
ção da Tiquira do Maranhão e dá outras providências”.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado pela constitucionalidade, lega-
lidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei (Parecer nº 
708/2021).  Vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso XI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Assuntos Econômicos: a) política e atividade industrial, comercial 
e agrícola, setor econômico terciário, exceto os serviços de natureza 
financeira; b) política e sistema estadual de turismo, exploração das 
atividades e dos serviços de turismo; c) atividades econômicas estatal 
e em regime empresarial, programas de privatização; d) cooperativis-
mo e outras formas de associativismo na atividade econômica, exceto 
quando relacionados com matéria de outra Comissão; e) fiscalização 
e incentivo pelo Estado às atividades econômicas, diretrizes e bases do 
planejamento do desenvolvimento estadual, equilibrando planos esta-
duais e regionais do setor; f) política de desenvolvimento do turismo, 
definindo o seu sistema regional e a exploração das atividades e do 
serviço turístico; g) política e questões fundiárias, desapropriação e 
reforma agrária; h) política agrícola e assuntos atinentes à agricultura 
e à pesca; i) cooperativismo e associativismo; j) política e sistema esta-
dual de crédito rural; l) extensão rural, irrigação e estímulo à pesquisa 
e experimentação da agricultura, da pecuária e da pesca e aquicultura; 
m) tratamento preferencial às microempresas e empresas de pequeno 
porte do setor agrícola; n) problemas econômicos relacionados ao es-
tabelecimento de política destinada ao desenvolvimento de atividades 
industriais e comerciais; o) sistema estatístico, cartográfico e demo-
gráfico do Estado; p) plano de eletrificação urbana e rural e; q) meios 
de comunicação social e transporte no meio rural.

A tiquira tem origem indígena, a partir do cauim, um fermen-
tado de mandioca. Com a chegada dos europeus ao Brasil, foram 
trazidas técnicas de destilação e o cauim se tornou tikira (líquido 
que goteja).

Trata-se de uma bebida que só é fabricada no Maranhão e é a 
única aguardente de vegetal que tem uma legislação específica, um 
padrão de qualidade e identidade específicas. Mesmo na informali-
dade, ela ainda garante o sustento de milhares de pessoas ligadas à 
cultura da mandioca e à sua fabricação.

Justifica o autor da propositura, que o presente Projeto de 
Lei tem por objetivo de estabelecer o padrão de identidade e as 
características do processo de elaboração da Tiquira no Maranhão, 
tendo em vista a necessidade de adequação tecnológica da produção 
da tiquira.

Trata-se de uma aguardente típica do Maranhão, considera-
da por alguns como a única bebida genuinamente brasileira, mas 
também existe uma quantidade significativa de produtores rurais 
dedicados a elaboração de desta bebida no Estado do Maranhão.

A Tiquira é uma das bebidas mais consumidas no Maranhão 
da qual a matéria prima básica para elaboração é constituída a 
partir da sacarificação (transformação em açúcar) e fermentação 
da mandioca nativa das terras brasileiras.

Levando-se em consideração a importância do empreende-
dorismo e da valorização de produtos nacionais, além do mais estes 
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produtores geram renda e empregos diretos em seus alambiques, 
originando uma movimentação financeira significativa, e cada em-
prego da agroindústria gera em média quatro (04) novas vagas de 
trabalhadores rurais.

Em junho de 2016, o Governo do Maranhão, por meio da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca, em parce-
ria com o Sindicato da Indústria de Bebidas, Refrigerantes, Água 
Mineral e Aguardente do Estado do Maranhão (Sindibebidas), ini-
ciou o trabalho de indicação geográfica da Tiquira, uma das be-
bidas mais tradicionais do Estado do Maranhão para que tenha 
uma identidade como produtos de outros países: vinho do Porto 
(português), o presunto de Parma (italiano), a tequila (mexicana) 
e a champagne (francesa), que são exemplos da importância da in-
dicação geográfica na valorização de produtos cujas características 
singulares estão relacionadas a uma tradição ou método de elabo-
ração de uma região territorial específica.

O objetivo da indicação geográfica é agregar valor aos produ-
tos, aumentar a promoção comercial e, ao mesmo tempo, ser uma 
garantia de autenticidade, promovendo o desenvolvimento da re-
gião produtora e preservando a biodiversidade e do conhecimento 
tradicional1.

Diante de tais considerações, sob o aspecto econômico, o presen-
te Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislati-
vo, visto que é inegável que o Estado necessita de legislação atualizada 
para aumentar a comercialização da tiquira, que elevará o número de 
empregos e consequentemente, o recolhimento de impostos, que irão 
beneficiar o setor e o Estado do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, considerando presente a necessária conve-

niência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 200/2021, na forma do texto original.

É o voto.

1 https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=137910
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos votam pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 200/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 05 de outubro de 2021. 

Presidente: Deputado Zito Rolim                                                              
Relator: Deputado Antônio Pereira
                                                              
 Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           
Deputado Carlinhos Florêncio                                           
Deputado Ariston                                                                _________________________
_____________________                                                   _________________________
_____________________                                                   _________________________

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 004 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

341/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui 
Diretrizes para Política Estadual “Maranhão Gera Emprego e Ren-
da”, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam instituídas Dire-
trizes para Política Estadual “Maranhão Gera Emprego e Renda”, que 
se destina a fomentar o desenvolvimento econômico e social, por meio 
de medidas que incentivem a geração de emprego e renda, na indústria 
e agroindústria, e reduzam as desigualdades regionais e sociais, com 

os seguintes objetivos: Promover ampla colaboração entre os poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário e a sociedade; Incentivar o mapea-
mento de oportunidades de negócio, no interior do Estado;  Possibilitar 
incentivos e investimentos nas economias regionais, dentre outros.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que votaram pela aprovação da matéria na forma 
do texto original (Parecer nº 656/2021). Vem agora o Projeto de Lei 
a esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso XI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão 
de Assuntos Econômicos: a) política e atividade industrial, comercial 
e agrícola, setor econômico terciário, exceto os serviços de natureza 
financeira; b) política e sistema estadual de turismo, exploração das 
atividades e dos serviços de turismo; c) atividades econômicas estatal 
e em regime empresarial, programas de privatização; d) cooperativis-
mo e outras formas de associativismo na atividade econômica, exceto 
quando relacionados com matéria de outra Comissão; e) fiscalização 
e incentivo pelo Estado às atividades econômicas, diretrizes e bases 
do planejamento do desenvolvimento estadual, equilibrando planos 
estaduais e regionais do setor; f) política de desenvolvimento do turis-
mo, definindo o seu sistema regional e a exploração das atividades e 
do serviço turístico; g) política e questões fundiárias, desapropriação 
e reforma agrária; h) política agrícola e assuntos atinentes à agricul-
tura e à pesca; i) cooperativismo e associativismo; j) política e siste-
ma estadual de crédito rural; l) extensão rural, irrigação e estímulo à 
pesquisa e experimentação da agricultura, da pecuária e da pesca e 
aquicultura; m) tratamento preferencial às microempresas e empresas 
de pequeno porte do setor agrícola; n) problemas econômicos relacio-
nados ao estabelecimento de política destinada ao desenvolvimento de 
atividades industriais e comerciais; o) sistema estatístico, cartográfico 
e demográfico do Estado; p) plano de eletrificação urbana e rural e; q) 
meios de comunicação social e transporte no meio rural.

O presente Projeto de Lei mediante diretrizes, visa fomentar 
o desenvolvimento econômico e social, por meio de medidas que 
incentivem a geração de emprego e renda, na indústria e agroindús-
tria, e reduzam as desigualdades regionais e sociais.

As diretrizes são orientações, guias, rumos. São linhas que 
definem e regulam um traçado ou um caminho a seguir. As Diretri-
zes para Política Estadual “Maranhão Gera Emprego e Renda” são 
instruções ou indicações para se estabelecer planos, ações, que aju-
darão a promover ampla colaboração entre os poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário e a sociedade.

Para efetivar as Diretrizes para Política Estadual, a propo-
situra de Lei prevê, que serão realizadas audiências públicas para 
debater, colher propostas, planejar ações e encaminhar relatório, à 
esta Casa de Leis, bem como ao Chefe do Poder Executivo.

Considerando a relevância desta propositura, que ajudará a fo-
mentar a criação e manutenção de indústrias e agroindústrias no Esta-
do do Maranhão, o presente Projeto de Lei deve prosperar em sede de 
análise de mérito legislativo nesta Comissão Técnica Permanente, pois 
aumentará a criação de empregos, e por conseguinte a arrecadação de 
impostos, melhorando a economia do Estado do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, considerando presente a necessária conve-

niência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 341/2021, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos, votam pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 341/2021, nos termos do voto do Re-
lator.
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 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 05 de outubro de 2021. 
 
Presidente: Deputado Zito Rolim
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio
                                                              
                                                       
 Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                           _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                   _________________________
Deputado Ariston                                                                _________________________
_____________________                                                   _________________________
_____________________                                                   _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 652 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de legalidade, juridicidade, boa técnica legis-

lativa e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 379/2021, de 
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de instalação de ambiente adequado de trabalho e 
repouso para os profissionais de enfermagem durante o horário de tra-
balho no Estado, na Administração Direta e Indireta.

Prevê o Projeto de Lei, em epígrafe, que as instituições de saúde, 
públicas da administração direta e indireta ofertarão aos Enfermeiros, 
Técnicos de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem instalações ade-
quadas de repouso, durante todo o horário de trabalho.

Prevê ainda, a propositura, que caberá ao gestor da unidade, era 
conjunto com o responsável técnico da enfermagem, tomar formalmen-
te as providências necessárias à garantia da manutenção da saúde dos 
trabalhadores de enfermagem, em todos: os seus aspectos, de maneira 
que o disposto no caput seja plenamente observado.

Em suma, o referido Projeto de Lei, está estabelecendo normas 
para área de repouso dos Profissionais de Enfermagem nas Instituições 
de Saúde Pública da Administração Pública do Estado.  

A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo 
é um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente 
do princípio da separação dos Poderes, princípio base de um Estado 
Democrático de Direito.

 Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘c’ da Constituição Federal 
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de 
leis que disponham sobre “servidores públicos da União e Territórios, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposenta-
doria;”.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo, 
não podem se afastar do modelo federal ao qual devem sujeitar-se obri-
gatoriamente (CF/88, artigo 25, caput). Entre as matérias que não po-
dem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual acham-se aquelas 
cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, como no caso 
em tela.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória 
da CF/88, determina em seu art. 43, IV, que compete privativamente 
ao Governador do Estado dispor sobre servidores públicos do Estado, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentado-
ria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.

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

“Processo legislativo: normas de lei de iniciativa parlamentar 
que cuidam de jornada de trabalho, distribuição de carga horária, 
lotação dos profissionais da educação e uso dos espaços físicos e 
recursos humanos e materiais do Estado e de seus Municípios na 
organização do sistema de ensino: reserva de iniciativa ao Poder 
Executivo dos projetos de leis que disponham sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade e aposen-

tadoria (art. 61, II, § 1º, c).[ADI 1.895, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 
2-8-2007, P, DJ de 6-9-2007.]”1

A organização do ambiente de trabalho (regulamentação do re-
pouso) dos servidores públicos que prestam serviço à Secretaria de Saú-
de do Estado gravita na órbita da competência administrativa exclusiva 
do Poder Executivo, não cabendo ingerência do Poder Legislativo no 
assunto, denominada de reserva da administração. In verbis:

“O princípio constitucional da reserva de administração im-
pede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias su-
jeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. 
É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instân-
cia de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Execu-
tivo. (...) [RE 427.574 ED, rel. min. Celso de Mello, j. 13-12-2011, 2ª 
T, DJE de 13-2-2012.]”2

Nota-se que, o Projeto de Lei, ora em comento, viola os prin-
cípios da reserva de administração e da reserva de iniciativa e, con-
sequentemente, o princípio da separação dos poderes, padecendo de 
inconstitucionalidade formal e material.

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

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

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios 
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um 
poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente 
previstos ao longo de todo o texto constitucional. Exemplificando, o 
Poder Executivo exerce controle em relação ao Legislativo por meio do 
Veto de Leis já aprovadas pelo Parlamento, art. 66, § 1º, da CF/88, e, 
com relação ao controle do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo 
surge através da sustação dos atos normativos que exorbitem o poder 
regulamentar dos limites de delegação legislativa (art. 49, inciso V, da 
CF/88). Já o controle do Poder Judiciário, exercido em relação aos de-
mais Poderes, de forma ampla, vem do Princípio da Inafastabilidade de 
Jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.

Portanto, as balizas para a verificação da constitucionalidade da 
iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do Poder 
Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de autoadmi-
nistração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho da função 
administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal vem consolidando, portan-
to, jurisprudência em respeito tanto ao princípio da reserva de inciativa 
quanto ao princípio constitucional da separação dos poderes.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela rejeição do 

Projeto de Lei  nº 379/2021, em face da sua inconstitucionalidade 
formal e material, por violar os princípios da reserva de adminis-
tração, da reserva de iniciativa e da separação dos Poderes.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 379/2021, nos termos do 
voto do Relator.

1  http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.
asp#797
2  http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.
asp#797
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 05 de outubro de 2021.
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares   
Relator: Deputado Neto Evangelista                                                    

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 747 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei n° 388/2021, de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, 
que Altera a Lei Estadual nº 11.076, de 19 de julho de 2019, que Obriga 
os estabelecimentos públicos e privados no Estado a inserir nas placas 
de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras 
providências.  

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo acres-
centar e alterar dispositivos à Lei 11.076, de 19 de julho de 2019, que 
passam a vigorar com as seguintes redações: 

“Art. 1º. 
……………………………………………………………………….

§2º. A inserção do símbolo referido no caput deste Artigo se 
estende às vagas de estacionamento destinadas à pessoa com deficiência 
nos estabelecimentos públicos e privados do Estado do Maranhão.

 Art. 2º. Será concedido prazo de 18 meses para que os estabe-
lecimentos públicos e privados adequem-se ao disposto no Artigo 1º.

Art. 3º. O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às san-
ções administrativas previstas nos Artigos 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).  

Art. 4º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta Lei para 
o seu fiel cumprimento.”

Registra a Justificativa do autor da presente propositura de Lei 
que, a dignidade da pessoa humana é princípio basilar da Constituição 
da República de 1988, conhecida pela salvaguarda dos direitos huma-
nos e fundamentais. Nesse sentido, é vocação institucional do Poder 
Legislativo a atenção e sensibilidade à realidade social, como ponto 
de partida para a elaboração de normas que possibilitem a eficácia do 
acesso aos direitos previstos na Carta Magna, a redução das desigual-
dades e o equilíbrio social. 

Com efeito, como condição essencial de acessibilidade, a Lei Fe-
deral nº 13.146/2015 garante à pessoa com deficiência o atendimento 
prioritário, o que se estende aos portadores do Transtorno do Espectro 
Austista nos termos da Lei nº 12.764/2012.  

Tendo em vista que o diagnóstico do Transtorno ainda enfrenta 
muitos obstáculos e, em regra, não é possível reconhecer os portado-
res de Autismo a partir de suas características físicas, a Lei Estadual 
11.076/2019 obriga os estabelecimentos públicos e privados a inserir 
nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo 
com o objetivo de dar visibilidade ao tema, assegurando o acesso à 
informação, e evitar constrangimentos quando do exercício de direitos. 

Ocorre que, decorrido mais de um ano da vigência da Lei, ve-
rifica-se que o fim proposto está longe de ser alcançado. Portanto, 
o presente Projeto tem o objetivo de assegurar a efetividade da Lei 
Estadual por meio das seguintes medidas: extensão da exigência de 
inserção do símbolo às vagas de estacionamento; inserção de prazo 
para adequação dos estabelecimentos à determinação legal; regula-

mentação da Lei pelo Poder Executivo e imposição de sanção admi-
nistrativa aos infratores. 

Importante frisar que o Projeto de Lei dispõe tão somente da 
inserção do Símbolo Mundial de Conscientização do Transtorno do Es-
pectro Austista nas placas indicativas de prioridade. 

Assim, não se trata de legislação de trânsito ou de questão de 
interesse meramente local, tendo em vista que o conteúdo está intima-
mente ligado à própria dignidade da pessoa humana, como bem escla-
rece o autor da propositura.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada 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 mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em 
sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do Chefe 
do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual”        

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos admi-
nistrativos é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei nº 11.076, 
de 19 de julho de 2019, no que diz respeito à inserção do Símbolo 
Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Austista nas 
placas indicativas de prioridade, em consonância com o disposto no 
artigo 24, XIV, da Constituição da República, que confere à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar sobre 
proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.  

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma inter-
pretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim 
resultar no esvaziamento da função de legislar do Parlamento Estadual. 
No tocante à análise da constitucionalidade material também não há 
nenhuma irregularidade.

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 388/2011, por não possuir 
vício formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 388/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                                                                                                                       

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                                
Deputado Wendell Lages                                        
             

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 756 /2021
RELATORIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, 

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 380/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, que veda a reten-
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ção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cul-
tural e a exigência de certidão negativa de débitos com entes federativos 
nos editais do setor cultural, esportivo, voltados para a agricultura fami-
liar, quilombola e de rádios comunitárias na forma da lei que menciona.

Nos termos da Propositura  de Lei sob exame,  é vedado ao Esta-
do do Maranhão a retenção ou descontos sobre pagamentos de verbas 
provenientes de editais e prêmios na área da cultura ou de verbas de 
auxílios emergenciais autorizados pela legislação estadual para fins de 
compensação de dívidas do beneficiário com o Estado ou quaisquer ins-
tituições financeiras ou afins.

Determina ainda  que será  vedado  ao  Estado  do  Maranhão  
a  exigência  de qualquer certidão negativa  de débito com entes fede-
rativos, de entidades sem fins lucrativos de cunho esportivo, cultural, 
quilombola ou voltados à agricultura familiar, agroecologia e de rádios 
comunitárias para  o  acesso aos recursos dos editais lançados pelo Po-
der Executivo que visem ao cumprimento da Lei Federal  nº 14.017,  de 
29 de junho de 2020 (Lei Emergencial  de Cultura - Aldir Blanc),  ou de 
outros editais congêneres de apoio emergencial ao setor cultural, ou ao 
acesso às Leis de Incentivo à Cultura no Maranhão (Lei  nº 9.437/2011),  
ou da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 9.436/2011) ou Programas de 
Aquisição de Alimentos, como o PROCAF ou similares.

Por último, dispõe que a Lei entrará em vigor na data da sua pu-
blicação e vigorará enquanto durar a Estado de Calamidade Pública, 
nos termos Decreto Legislativo nº 35.672, de 19 de março de 2020, e 
modificações posteriores, que declarou o estado de calamidade pública 
decorrente do novo Corona vírus - COVID-19, ou enquanto houver os 
efeitos desta situação pandêmica em nosso Estado.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legisla-
dor estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de 
inconstitucionalidade formal da norma.

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

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre: (...) III – organização administrativa e matéria or-
çamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre proje-
tos envolvendo matéria tributaria só será permitida a projetos dos quais 
não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição 
nº 068, de 28/08/2013).”

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário):

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas 
conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, 
leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e su-
perior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, 
sem sua prévia anuência. (...)

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe do 
executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias bené-
ficas, uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das isenções, 
anistias, remissões, subsídios etc., que envolva, tal matéria.

Outrossim, vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipi-
camente no plano da abstração e da generalidade, e não pode avançar 
até o detalhamento da ação executiva ou questões técnicas, se afastando 
da natureza de norma diretiva, prescrevendo a implantação de política 
públicas, orçamentária e financeira, fato que esvazia a atuação institu-
cional do Poder Executivo e, principalmente, viola o Princípio da Se-
paração dos Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito 
previsto no art. 2º, da Constituição da República.

Além disso, o art. 240, do Código Tributário Estadual, exige a 
certidão negativa de débitos para recebimentos de recursos públicos do 
Tesouro Estadual, participação de processos licitatórios, prestações de 
serviços, entre outros. Senão vejamos:

Art. 240. Será exigida certidão negativa de débito pela Receita 
Estadual, nos seguintes casos:  [...] VI - participação em concorrên-
cia, coleta ou tomada de preços, inclusive para prestação de servi-
ços ou obtenção de concessão de serviços públicos.

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que veda 
a retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao se-
tor cultural e a exigência de certidão negativa de débitos, invade matéria 
de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual, res-
ponsável por estabelecer a políticas públicas, orçamentária e financeira 
do Estado, além de violar o pacto federativo, ao estender a suspensão 
aos benefícios de âmbito Nacional (art. 1º, VII, do PL).

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

380/2021, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal e 
material.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 380/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares   
Relator: Deputado Neto Evangelista                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 757 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de Constitucionalidade, Legalidade e Juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 146/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Professor Marco Aurélio, que “Dispõe sobre a dispensa de 
comprovante de domicílio para usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Estado do Maranhão.”

 Nos termos da presente propositura de Lei, a atenção integral e 
universal à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde no Estado do 
Maranhão, inclusive a dispensação de medicamentos e a realização de 
consultas, dar-se-á independentemente da apresentação de documentos 
que comprovem o domicílio no nome do usuário.

 Estabelece ainda a propositura, que a identificação do domicí-
lio para acesso aos serviços de saúde de que trata o art. 1º, poderá ser 
feita por declaração do usuário ou de seu representante legal a qual 
presume-se verdadeira, na forma da Lei Federal nº. 7.115/1983, estando 
o declarante sujeito às sanções civis, administrativas e criminais pelas 
informações falsas que prestar.

Primeiramente, deve-se dizer que a Comissão de Constituição e 
Justiça tem como uma das suas atribuições realizar a análise da consti-
tucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme os 
termos abaixo:

A Proposição em análise diz respeito a facilitação ao acesso à 
saúde e por isso está inserida na competência material concorrente da 
União, Estado e Distrito Federal. A competência legislativa concorrente 
ou suplementar consiste, necessariamente, na edição de normas gerais 
pela União e normas específicas ou especiais pelos Estados.

Corroborando com o entendimento esposado acima, o Supremo 
Tribunal Federal, já se manifestou quando do julgamento da ADI 2334 
/ DF, onde figurou como relator o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, in 
verbis: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decretos de cará-
ter regulamentar. Inadmissibilidade. 3. Não configurada a alegada 
usurpação de competência privativa da União por Lei estadual. 4. 
Competência concorrente que permite ao Estado regular de forma 
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específica aquilo que a União houver regulado de forma geral (art. 
24, inciso V, da Constituição). 5. Não conhecimento da ação quanto 
aos Decretos nos 27.254, de 9.10.2000 e 29.043, de 27.8.2001, e im-
procedência quanto à Lei do Estado do Rio de Janeiro no 3.438, de 
7.7.2000. ADI 2334 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator(a): Min. 
GILMAR MENDES.” O grifo é nosso.

No caso em tela,  facilitar o acesso a saúde é também a 
promoção da dignidade humana, um dos fundamentos da Repú-
blica Federativa do Brasil e princípio matriz de todos os direitos 
fundamentais, sendo assim, de alta relevância no contexto social, de-
vendo, pois, prevalecer em detrimento de outras normas, haja vista, o 
princípio da máxima aplicabilidade dos direitos fundamentais, não 
cabendo restrições.

No caso do Maranhão, conforme o IBGE3, 2 em cada 10 mara-
nhenses vivem abaixo da linha de pobreza, bem como possuem a menor 
renda domiciliar do Brasil, como comprovar seu domicílio através de 
contas de água, luz, telefone se não possuem o mínimo para sobrevivên-
cia? Então, diminuir a exigência de comprovação de domicílio é salutar 
para que a população tenha acesso aos serviços de saúde. 

O Projeto não está tratando de estrutura da Administração Pú-
blica do Poder Executivo, bem não trata de atribuição de seus órgãos. 
Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
in verbis: 

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013 
do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitora-
mento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal. Vício de 
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não 
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder 
Executivo lei que, embora crie despesa para a administração pú-
blica, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral 
reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 
878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-10-
2016, Tema 917.]”  

Mutatis Mutandis, aplica-se a compreensão acima ao caso em 
tela.  

Desta feita, o Projeto de Lei afigura-se constitucional pois pen-
sar diferente é realizar uma interpretação ampliativa da reserva 
de iniciativa do Poder Executivo e assim resultar no esvaziamento 
da função de legislar do Poder Legislativo dos Estados Federados.

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 146/2021.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 146/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 05 de  outubro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares

Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             

3  https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/11/13/le-
vantamento-do-ibge-aponta-que-2-em-cada-10-maranhenses-vivem-
-na-miseria.ghtml

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 763 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 

252/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
Institui a Política de Segurança e Saúde no Trabalho dos Agentes de 
Segurança Pública do Estado do Maranhão.

 Nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, da Constituição do Es-
tado do Maranhão, o Governador vetou integralmente, por vício de in-
constitucionalidade formal e material, o Projeto de Lei em análise. 

Nas razões do veto, sustentou o Chefe do Executivo Estadual, 
que em linhas gerais,  o Projeto de Lei, ora em análise, institui a Polí-
tica de Segurança e Saúde no Trabalho dos Agentes de Segurança Pú-
blica do Estado do Maranhão, estabelecendo diretrizes que promovam 
ações com vistas a melhoria das condições de trabalho, bem como a 
proteção à saúde física e psicológica de todo aquele que atue na segu-
rança pública, seja policial civil, policial militar, bombeiro militar ou 
policial penal.

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

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

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

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

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

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

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

vimento 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.

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

Trabalho aplicável à todos os servidores que atuam na segurança pú-
blica no Estado do Maranhão, disciplinando, na forma do art. 3º, jor-
nada de trabalho, proteção à maternidade, trabalho noturno, equipa-
mentos de proteção individual, insalubridade, higiene dos alojamentos 
e unidades e segurança no trabalho, a proposta legislativa em comento 
versou sobre matérias sujeitas à exclusiva competência administrati-
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va do Poder Executivo (postulado da reserva da administração), cons-
titucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo.

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

A Lei Estadual nº 6.513, de 30 de novembro de 1995 (Estatuto 
dos Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão), por sua vez, 
elenca, no art. 62, os direitos dos policiais militares, nas condições ou 
nas limitações impostas pela legislação e regulamentação específica.

Dispositivo esse plenamente aplicável aos militares das Unida-
des de Bombeiros Militar, segundo indica o art. 56 da Lei Estadual nº 
10.230, de 23 de abril de 2015, que dispõe sobre a Organização Básica 
do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

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

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

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste ra-
zão ao Governador, em vetar a Propositura de Lei, por padecer de vício 
de inconstitucionalidade. Portanto, as razões do veto governamental 
são convincentes.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Total 

aposto ao Projeto de Lei  nº 252/2021, visto que os argumentos nas 
razões do veto governamental foram convincentes.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei 
nº 252/2021, nos termos do voto do Relator.

   É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 05 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 774 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 065/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-

miração ao Dia do Agrônomo, que é comemorado no dia 13 de se-
tembro, aos profissionais de agronomia estudantes, e em especial a 
Diretora Profª. Dra. Maria Cristina da Silva Mendonça, do Curso 
de Ciências Agrárias na Universidade Estadual do Maranhão. 

Esclarece o autor da propositura, que vale destacar que o tra-
balho dos profissionais de agronomia, tem como comemoração no dia 
13 de setembro. 

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

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

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 
requisitos 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 065/2021 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 065/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                                             

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                    

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 775 /2021
 RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Moção nº 066/2021, de autoria do Senhor 

Deputado Carlinhos Florêncio, que propõe que seja encaminhada 
Moção de Pesar à família do Senhor Raimundo Farias de Albu-
querque, falecido no dia 11/09/2021. 

Esclarece o autor da propositura, que o Senhor Raimundo 
Farias de Albuquerque era um homem de conduta ilibada e admirado 
por todos, evangélico, trabalhador, um exemplo a ser seguido, contri-
buiu para o crescimento da cidade de Bacabal, na qual construiu sua 
família e muitas amizades.

Nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão externa o seu mais profundo pesar pela perda irreparável 
do Senhor, RAIMUNDO FARIAS DE ALBUQUERQUE, falecido em 
11/09, na cidade de Bacabal – MA, deixando eternas saudades a essa 
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ilustre família e amigos. Nesse momento de dor, rogamos a Deus o 
conforto necessário em seus corações”.

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 Pro-

posição nº 066/2021, 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 066/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                    

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 776 /2021
 RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Moção nº 067/2021, de autoria do Senhor 

Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, que propõe que seja encami-
nhada Moção de Pesar pelo falecimento, no dia 14 de setembro, do 
advogado, radialista, jornalista e político maranhense Dr. Carlos 
Magno Duque Bacelar, ou simplesmente Magno Bacelar. Impor-
tante político maranhense tendo exercido em vida quase todos os 
cargos públicos possíveis. Foi Ex-Deputado Estadual, Ex-Deputado 
Federal, Vice-Prefeito de São Luís, Prefeito de Coelho Neto e Sena-
dor da República.

Esclarece o autor da propositura, que Magno Bacelar deixa um 
legado e uma história baseada na integridade e na correção no trato 
com a coisa pública e pelo amor ao Maranhão e em especial a São 
Luís e Coelho Neto no Maranhão.

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

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 Pro-

posição nº 067/2021, 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 067/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                                              

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                    

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                       
             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 778/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 467/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, que Institui o Dia 
Estadual da Literatura Maranhense no Calendário Oficial do Estado do 
Maranhão.

Sucede que já tramitou nesta Comissão Técnica Permanente, o 
Projeto de Lei nº 392/2021, de autoria do Deputado Professor Marco 
Aurélio, que Institui o dia dez de agosto, como o “Dia Estadual da Li-
teratura Maranhense”.

Ressalta-se que o Projeto de Lei supramencionado dispõe sobre a 
mesma matéria tratada na propositura de Lei sob exame. 

Com efeito, o caput, do art. 170, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de maté-
rias 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 As-
sembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente 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-
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dente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qual-
quer das proposições.

Nesse contexto, conforme salientado, já tramitou nesta Comissão 
Proposição similar ou correlata (Parecer nº 728/2021 em 21/09/2021, 
aprovado pela constitucionalidade). Portanto, de acordo com exposto, 
o Projeto de Lei nº 467/2021 deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 
392/2021.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 467/2021, ao 

PL nº 392/2021, consoante dispõe os arts. 170 e 141, ambos do Re-
gimento Interno da Assembleia Legislativa o Estado do Maranhão.

É o voto.

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

votam pela anexação do PL nº 467/2021, ao PL nº 392/2021, nos ter-
mos do voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.
  
Presidente: Deputado Adelmo Soares   
Relator: Deputado Ciro Neto                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Wendell Lages                                       
             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 779 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 349/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, Determina que Laboratórios de 
Análises Clínicas informem à Secretaria Estadual de Saúde quando 
algum cliente ou paciente tenha alteração da Hemoglobina Glicada.

  Nos termos da propositura de Lei, sob exame, os Laboratórios 
de Análises Clínicas públicos e privados deverão notificar à Secretaria 
de Saúde do Estado do Maranhão quando detectarem alteração da he-
moglobina glicada em seus clientes ou pacientes. 

A proposição em análise dispõe em essência sobre a proteção e 
defesa de saúde pública, matéria de competência concorrente dos en-
tes da federação, nos termos dos art.24, XII, da CF/88 e Art.12, inciso 
II alínea “m” da CE/89, senão vejamos: 

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

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde
Art. 12. Compete  ainda ao Estado:
(...)
II- concorrentemente com a União, legislar sobre:
m) previdência social, proteção e defesa da saúde”
Com efeito, a Constituição quis proporcionar um maior respaldo 

às ordens jurídicas parciais que integrem o pacto federativo, pois a com-
petência legislativa concorrente é aquela em que mais de uma pessoa 
política de direito público exerce o poder de legislar sobre certa matéria, 
caso em espécie. Portanto, a competência dos Estados para legislar so-
bre a proteção e defesa da saúde é concorrentemente à União. E, nesse 
âmbito a União deve limitar-se a editar normas gerais.

Ademais, o art. 196 da Constituição Federal estabelece que “ a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políti-
cas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção  e recuperação”. O direito à saúde, 
como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos 
por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar 
o acesso a ele.

Desta forma quanto à competência para legislar sobre o assunto, 
a proposição sob exame, está dentro dos parâmetros constitucionais, 
legislando sobre a proteção e defesa da saúde , sem interferir  na livre 
iniciativa , na medida em que o Estado pode atuar como agente regu-
lador das atividades econômicas em geral, a teor do que dispõe o art. 
174, da CF/88:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade eco-
nômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público 
e indicativo para o setor privado.

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

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 349/2021, em face de sua constitucionalidade, na forma como foi 
apresentado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 349/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
            
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 780 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 068/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Professor Marco Aurélio, aos Policiais Milita-
res, o 3º SGT PM SAYMON SILVA ARAÚJO, 3º SGT PM FRAN-
CISCO DE ASSIS ROCHA CORREA, CB PM JOÃO CARLOS 
VIEIRA DA SILVA, SD PM ALISSON CHAVES DA SILVA, SD 
PM  MAX BRUNO COSTA OLIVEIRA, SD PM RODRIGO REIS 
DA SILVA, SD PM JEFFERSON WENDEL LOPES E SILVA, SD 
PM  ISAIAS PEREIRA DA SILVA,  SD PM MURILO DE LIMA 
ROCHA que, mesmo estando de folga, participaram de operação 
que culminou com a prisão dos membros de uma facção criminosa 
que participaram do assalto ocorrido no dia 30/06/2021, na ótica 
MM JOIAS, localizada no Imperial Shopping, em Imperatriz/MA.

A operação resultou na apreensão de vários itens frutos do 
assalto mencionado, bem como uma grande quantidade de armas e 
drogas que estavam de posse dos indivíduos.

Os Policiais Militares citados demonstraram alto grau de 
responsabilidade, desempenhando suas funções com entusiasmo, 
dedicação, seriedade, profissionalismo, capacidade e perseverança 
no cumprimento de suas missões, evidenciando, desta forma, abne-
gação no cumprimento de tarefas, elevando o nome da Instituição 
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Polícia Militar o que os tornam dignos de destaque, como exemplo 
a ser seguido por seus pares, subordinados e admiração de seus su-
periores. 

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 068/2021 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 068/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 781/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Constitucionalidade, Legalidade, Juridici-

dade e Técnica Legislativa do Projeto de Lei nº 344/2021 de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização do código QR em todas as placas de obras públicas 
estaduais.”

Nos termos da propositura de Lei em epígrafe,  as Entidades e 
Órgãos Públicos integrantes da Administração Pública direta e indireta, 
de qualquer dos Poderes do Estado, ficam obrigadas a disponibilizar 
eletronicamente, por intermédio do órgão responsável pela obra pública 
estadual, o Código de Barra Bidimensional QR (QR CODE) na placa 
da obra, para leitura por smartphone e outros dispositivos móveis me-
diante acesso à página da WEB, com informações atualizadas sobre a 
sua execução.

Registra a justificativa do autor, que o presente Projeto de Lei tem 
por finalidade contribuir para ampliação dos mecanismos de Transpa-
rência e Controle no Estado do Maranhão. Essa justificativa por si só 
atende a pertinência da matéria.

Entre os princípios da Administração Pública elencados no caput 
do art. 37 da Constituição Federal está o princípio da publicidade, onde 
a Administração Público tem o dever de tornar público seus atos para 
que possa facilitar o controle por terceiros. 

Os Estados, conforme preceitua o §2º do art. 24 da CF, possuem 
a competência suplementar, ou seja, poderá suprir as lacunas da norma 
geral editada pela União, porém, não poderá ultrapassar o limite desta 
ou dispor diferente. 

Durante anos o Supremo Tribunal Federal entendia que a com-
petência dos Estados se limitava a editar normas suplementares no to-
cante a problemas locais, se o problema não fosse local se enquadraria 

em norma geral, sucede que esse entendimento está sendo revisto para 
prestigiar iniciativa regionais, evitando uma interpretação inflacio-
nada da competência normativa da União e o surgimento de um 
federalismo nominal.   

Nesta assertiva, vale aqui destacar a compressão do Supremo Tri-
bunal Federal nos julgamentos das ADIs 4060/SC e 2663/RS, tendo 
como Relator Ministro Luiz Fux, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREI-
TO CONSTITUCIONAL. PARTILHA DE COMPETÊNCIA LEGIS-
LATIVA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO (CRFB, 
ART. 24, IX). LEI ESTADUAL DE SANTA CATARINA QUE FIXA 
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS EM SALA DE AULA. QUES-
TÃO PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA 
EM OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO DO 
PEDIDO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA 
UNIÃO EM MATÉRIA DE NORMAS GERAIS. COMPREENSÃO 
AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO FEDERALISMO BRASILEIRO 
(CRFB, ART. 1º, V). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATI-
VAS NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE NÃO 
HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITU-
CIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLA-
TIVA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA AO DETALHAR A 
PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 25 DA LEI Nº 9.394/94 (LEI DE 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL). PEDIDO 
JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O princípio federativo brasileiro re-
clama, na sua ótica contemporânea, o abandono de qualquer leitura ex-
cessivamente inflacionada das competências normativas da União (se-
jam privativas, sejam concorrentes), bem como a descoberta de novas 
searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e 
pelo Distrito Federal, tudo isso em conformidade com o pluralismo po-
lítico, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (CRFB, 
art. 1º, V) 2. A invasão da competência legislativa da União invocada 
no caso sub judice envolve, diretamente, a confrontação da lei atacada 
com a Constituição (CRFB, art. 24, IX e parágrafos), não havendo que 
se falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. Precedentes 
do STF: ADI nº 2.903, rel. Min. Celso de Mello, DJe-177 de 19-09-
2008; ADI nº 4.423, rel. Min. Dias Toffoli, DJe-225 de 14-11-2014; 
ADI nº 3.645, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 01-09-2006. 3. A pros-
pective overruling, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, 
revela oportuno ao Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima 
facie em casos de litígios constitucionais em matéria de competência 
legislativa, para que passe a prestigiar, como regra geral, as iniciativas 
regionais e locais, a menos que ofendam norma expressa e inequívoca 
da Constituição de 1988. 4. A competência legislativa do Estado-mem-
bro para dispor sobre educação e ensino (CRFB, art. 24, IX) autoriza 
a fixação, por lei local, do número máximo de alunos em sala de aula, 
no afã de viabilizar o adequado aproveitamento dos estudantes. 5. O 
limite máximo de alunos em sala de aula não ostenta natureza de norma 
geral, uma vez que dependente das circunstâncias peculiares a cada ente 
da federação, tais como o número de escola colocadas à disposição da 
comunidade, a oferta de vagas para o ensino, o quantitativo de crianças 
em idade escolar para o nível fundamental e médio, o número de profes-
sores em oferta na região, além de aspectos ligados ao desenvolvimento 
tecnológico nas áreas de educação e ensino. 6. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado improcedente. AÇÃO DIRETA DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE 4.060 SANTA CATARINA. RELATOR 
: MIN. LUIZ FUX.”

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DI-
REITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A PROFESSORES. COM-
PETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (ART. 24, IX, DA 
CRFB/88). COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO 
FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/88). NE-
CESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS NORMATIVAS RE-
GIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE NÃO HOUVER EXPRESSA E 
CATEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO 
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REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO UNILATERAL DE BE-
NEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITU-
CIONAL DE PRÉVIO CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 
2º, XII, ‘g’, da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE DESE-
QUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. PRO-
CEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM EFEITOS EX NUNC. 1. 
O princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura in-
flacionada e centralizadora das competências normativas da União, 
bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilha-
das pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. 2. A prospec-
tive overruling, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, 
possibilita ao Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima 
facie em casos de litígios constitucionais em matéria de competên-
cia legislativa, viabilizando o prestígio das iniciativas regionais e 
locais, ressalvadas as hipóteses de ofensa expressa e inequívoca de 
norma da Constituição de 1988. 3. A competência legislativa de 
Estado-membro para dispor sobre educação e ensino (art. 24, IX, 
da CRFB/88) autoriza a fixação, por lei local, da possibilidade de 
concessão de bolsas de estudo a professores, em aprimoramento do 
sistema regional de ensino. 4. O pacto federativo reclama, para a pre-
servação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos 
Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente 
ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição 
e como disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada 
pela atual ordem constitucional. 5. In casu, padece de inconstitucio-
nalidade o art. 3º da Lei nº 11.743/02, do Estado do Rio Grande do 
Sul, porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem antecedente 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, caracterizando hipótese 
típica de exoneração conducente à guerra fiscal em desarmonia com a 
Constituição Federal de 1988. 6. Pedido de declaração de inconstitucio-
nalidade julgado parcialmente procedente, conferindo à decisão efeitos 
ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento (art. 27 da Lei 
nº 9.868/99).”

A disponibilização do código QR vem justamente facilitar o aces-
so da população as informações e com isso suplementar a legislação 
federal dando maior transparências as contratações públicas.

  No tocante ao disposto no art. 3º e 4º da Proposição analisada, 
a  Nova Lei de Licitações já estabelece regras sobre a publicação 
dos contratos de obras e serviços, prevendo a obrigatoriedade de di-
vulgação dos contratos administrativos no Portal Nacional de Contra-
tações Públicas, bem como a obrigatoriedade de publicação nos prazos 
estipulados, em sítio eletrônico oficial,  após a assinatura do contrato, 
os quantitativos e os preços unitários e totais contratado  e após a con-
clusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados, 
bem como a necessidade de publicação em portal próprio de cada ente, 
conforme texto abaixo:

Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Pú-
blicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato 
e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados 
da data de sua assinatura:

I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;
II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.
§ 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia 

a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos 
nos incisos I e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade.

§ 2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando 
referente à contratação de profissional do setor artístico por 
inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos 
músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da 
infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas.

§ 3º No caso de obras, a Administração divulgará em sítio 
eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assina-
tura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que 
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão 
do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados.

Já em relação ao art. 5º do presente Projeto de Lei, a Lei nº 
13.146/2015 – o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu art. 63, 
estabelece a obrigatoriedade de acessibilidade dos sítios de internet das 
empresas privadas e órgãos públicos.

“Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet 
mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País 
ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garan-
tindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores 
práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.”

Desta feita, sugerimos uma emenda supressiva, nos termos 
do art. 164, § 2º do Regimento Interno desta Casa, objetivando a 
exclusão dos arts. 3º, 4º e 5º da presente propositura, bem como a 
expressão “90 (noventa) dias”, constante do art. 6º. 

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

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 344/2021, nos ter-
mos acima proposto e, por conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 344/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 782 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 195/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, 
que  Dispõe sobre o direito à saúde das mulheres que passem por perdas 
gestacionais no Estado do Maranhão.

Através da Mensagem nº 082/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do art. 
64, IV, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto de Lei, 
por padecer de vício de inconstitucionalidade.

Nas razões do veto, esclarece o Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, que a proposta legislativa, em linhas gerais, es-
tabelece os direitos que devem ser assegurados às mulheres que pas-
sem por perda gestacional nas unidades de saúde das redes pública 
e privada localizadas no Estado do Maranhão. De acordo com o art. 
1º, parágrafo único, do projeto de lei em comento, considera-se perda 
gestacional toda e qualquer situação que resulte em óbito fetal, morte 
neonatal ou interrupção médica gestacional legalmente autorizada.

 Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória na 
medida em que objetiva assegurar tratamento digno às mulheres que 
passarem por perda gestacional, em conformidade com o que dispõe a 
Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, aplicável ao Sistema 
Único de Saúde e respectiva rede conveniada, bem como com o que 
dispõe a Constituição Federal (art. 1º, inciso III). 

Contudo o art. 2º, inciso VII, da propositura assim estabelece: 
Art. 2º Às mulheres que passam por perda gestacional ficam as-

segurados os seguintes direitos, sem prejuízos de outros, que lhes sejam 
assegurados:
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 [...] 
VII - permanecer no pré-parto e no pós-parto imediato, em en-

fermaria separada de outras pacientes que não sofreram perda gesta-
cional. 

Não obstante a intenção do legislador de evitar submeter a par-
turiente à situação que possa intensificar o sofrimento decorrente da 
perda gestacional, há de ser negada sanção ao referido dispositivo, 
pelas razões a seguir delineadas.

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

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

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

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de 
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o 
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da 
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão 
de políticas públicas, a exemplo do modo de organização dos espaços 
das unidades de saúde e demais especificidades relativas ao modo de 
prestação de serviços públicos. Tais matérias, nos termos do art. 43, 
incisos III e IV, da Constituição Estadual, são de competência privativa 
do Governador do Estado.

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder Le-
gislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que tange 
à organização dos espaços das unidades de saúde, forçoso reconhecer 
a necessidade de veto ao inciso VII do art. 2º do Projeto de Lei nº 
195/2021 haja vista a nítida inobservância do postulado constitucional 
da Reserva da Administração. 

Tal dispositivo, ao disciplinar ação específica de competência 
da Administração Pública, feriram a autonomia do Poder Executivo 
para, na forma do art. 8º e do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, organizar o Sistema Único de Saúde em âmbito 
estadual. 

Do mesmo, considerando que a proposta legislativa também 
objetiva disciplinar o tratamento conferidas às mulheres que sofrerem 
perdas gestacionais nos estabelecimentos de saúde particulares, há de 
se reconhecer que o Projeto de Lei retira da iniciativa privada a liber-
dade de gestão e organização de seus espaços, de acordo com suas 
respectivas políticas. 

Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos Po-
deres (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição Federal), 
o princípio da reserva da Administração, a livre iniciativa, e consi-
derando que o legislador infraconstitucional não pode interferir na 
construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os campos de 
intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto ao inciso VII do art. 
2º do Projeto de Lei nº 195/2021.

 Por fim, interpretação diversa conflitaria com o texto constitu-
cional vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade 
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do 
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigato-
riedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa.

Portanto, as razões do veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 
195/2021, são convincentes, o que opinamos pela manutenção do mes-
mo.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial 

aposto ao Projeto de Lei nº 195/2021, por estar eivado de inconstitu-
cionalidade.

É o voto.

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

votam, por maioria,  pela REJEIÇÃO do Veto Parcial aposto ao dis-
positivo do Projeto de Lei nº 195/2021, contra o voto do Relator, o 
Senhor Deputado Rafael Leitoa.

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

em 05 de outubro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares   
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                Vota contra
_______________________       Deputado Neto Evangelista                                                              
_______________________       Deputado Doutor Yglésio                                                                 
_______________________       Deputado Ciro Neto                                               
_______________________       Deputado Wendell Lages                                        
             

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 784 /2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 389/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Duarte Júnior, que Institui, no âmbito do Estado do 
Maranhão, o programa Banco de Ração e Acessórios para Animais, e 
dá outras providências.

Em síntese, o programa de que trata a propositura de Lei,  tem por 
objetivos: coletar, recondicionar e armazenar gêneros alimentícios, pe-
recíveis ou não, desde que em condições de consumo e dentro do prazo 
de validade, bem como utensílios para animais, como móveis, roupas, 
remédios, coleiras, guias, casinhas, bolsas de transporte e brinquedos, 
provenientes de doações de: estabelecimentos comerciais; fabricantes 
ligados à produção e à comercialização, no atacado ou no varejo, de 
gêneros alimentícios destinados a animais;  apreensões realizadas por 
órgãos da Administração Municipal, Estadual ou Federal, resguardada a 
aplicação das normas legais;  órgãos públicos, resguardada a aplicação 
das normas legais;  pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, em 
geral;  distribuir os gêneros alimentícios e os acessórios coletados;

Prevê ainda, poderão participar do “Banco de Ração” e do “Ban-
co de Acessórios para Animais’ os estabelecimentos comerciais, empre-
sas, entidades, associações, organizações não governamentais – ONG’s 
e protetores independentes. 

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-
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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-
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 
389/2021, 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 389/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.
                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares   
Relator: Deputado Doutor Yglésio                                                    

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                                 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 785 /2021
RELATÓRIO:
  Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 315/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre o Descarte de 
Remédios vencidos e a Manutenção em Farmácias, Drogarias e con-
gêneres de lixeira específica para coleta desses materiais e dá outras 
providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, todos os estabelecimentos 
comerciais denominados farmácias, drogarias ou congêneres, no Estado 
do Maranhão, deverão manter, à vista, lixeira específica destinada ao 
descarte de remédios vencidos.

      Prevê ainda a propositura, que os estabelecimentos deverão 
dispor também de informativos impressos que sinalizem sobre a impor-
tância da checagem de validade dos remédios e o perigo de seu descarte 
incorreto.

Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei, guarda 
correlação de objeto com as Leis Ordinárias nº 9.727, de 11 de de-
zembro de 2012, que Obriga fabricantes e empresas de distribuição de 
medicamentos a procederem à coleta seletiva e destinação adequada 
de medicamentos vencidos e implantar política de informação sobre 
os riscos causados por esses produtos, no âmbito do Estado, e dá ou-
tras providências; e a Lei nº 11.247, de 27 de março de 2020, Institui 
a Campanha Estadual de Conscientização para o Descarte Correto de 
Medicamentos Vencidos e/ou Fora de Uso, e dá outras providências.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vota-
ção de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 315/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com as Leis Ordinárias nº 9.727, de 11 de dezembro de 
2012 e a Lei nº 11.247, de 27 de março de 2020, as quais possuem a 
mesma essência.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 315/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 786 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de  Lei nº 457/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Andreia Rezende, que Considera de Utilidade Pública a Cooperativa 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                            QUARTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2021 47
dos Agricultores e Agricultoras Rurais, Pescadores e Pescadoras 
Artesanais e Aquicultores - COARPAS, com sede e foro no Municí-
pio de Pindaré Mirim, 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 Cooperativa dos Agricultores e Agricultoras Rurais, Pes-
cadores e Pescadoras Artesanais e Aquicultores – COARPAS, foi 
fundada em 27 de janeiro de 2013, com sede na rua do trilho, nº 40, 
centro Pindaré Mirim-MA. É uma sociedade civil, sem fins lucra-
tivos, que terá duração por tempo indeterminado, constituído por 
número ilimitado de sócios. 

Tem por finalidades: Desenvolver atividades educacionais, 
sociais e culturais; Zelar pela melhoria da qualidade de vida dos as-
sociados; Firmar parceria junto ao governo federal, estadual e mu-
nicipal, na elaboração dos projetos e outros para o desenvolvimento 
e qualidade de vida; Reivindicar junto as secretarias estaduais e 
municipais, escolas e creches; Lutar pela implantação de serviço rá-
dio difusão comunitária, para divulgação e socializar intercâmbio a 
outras instituições congêneres, 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 457/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 787 /2021

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

recer, o Projeto de Lei nº 459/2021, de autoria da Senhora Deputada 
Andreia Rezende, que Considera de Utilidade Pública a Associação 
de Pequenos Produtores Rurais do Município de Bacabal, com sede 
e foro no Município de Bacabal, 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 Pequenos Produtores Rurais do Município 
de Bacabal – MA é uma entidade civil assim denominada, de direito 
privado, sem fins lucrativos, sem qualquer conotação política, reli-
giosa, filosófica ou racial, que se rege pelo presente estatuto e pelas 
disposições legais que lhe forem aplicáveis. Tem sede no Povoado 
Vila Bacabal, s/n, Município de Bacabal – MA.

Tem como suas finalidades: Promover atividade: sociais, 
culturais, esporte, lazer, econômica, acessibilidade geográfica, in-
fraestrutura, reforma de estradas vicinais, educação, saneamento 
básico, saúde, habitação, cursos de capacitação profissional e meio 
ambiente; Representar e defender os legítimos interesses dos asso-
ciados em assuntos, concernentes ao desempenho das atividades, 
profissionais, comerciais e legais; Buscar junto às instituições finan-
ceiras e ao programa de combate a pobreza rural, recursos através 
de projetos que visem a melhoria socioeconômica de seus associa-
dos; Desenvolver projetos agropecuários visando o fortalecimento 
da comunidade.

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 459/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
              
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 788 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 069/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Dia do Contador, que é comemorado no dia 22 de se-
tembro, em especial ao Presidente Sérgio Murilo Cruz de Oliveira, 
ao Vice-Presidente Felipe Arnon Marques Tavares, representante 
do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão e extensivo 
a todos os profissionais de contabilidade no Estado do Maranhão. 

O dia do contador é comemorado no dia 22 de setembro, com 
propósito de homenagear todos os profissionais que estuda e ava-
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lia as atividades financeiras de uma empresa, ou seja, o chamado 
“Contador”.  Ressalto ainda, que esse profissional que tem ao seu 
cargo as questões tributárias e patrimoniais da empresa, e passa o 
seu dia a dia envolvido em planilhas, calculadoras e muitos cálculos.

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 069/2021 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 069/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº  789 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 407/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Marcos Caldas, que dispõe sobre a proibição 
da utilização de prateleiras, com mais de 4 (quatro) metros de altura, 
e/ou outro dispositivo que tenha a finalidade de exibição, exposição, 
armazenamento de produtos, em locais de circulação de clientes, nos 
comércios varejistas, atacadistas e/ou na modalidade atacarejo.

O Projeto de Lei, em epígrafe, estabelece que o descumprimento 
da obrigação acarretará a imposição de multa definida e regulamentada 
pelo ente do poder municipal competente no âmbito do estado do Ma-
ranhão, devendo ser consideradas como circunstâncias agravantes na 
gradação da penalidade a reincidência do infrator.

Além disso, a definição e regulamentação da proposição serão 
efetuadas por decreto ou por ato administrativo do Poder Executivo 
Municipal, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscaliza-
ção da obrigação.

Por último, versa que os estabelecimentos comerciais terão o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para proceder devida adequação à 
presente Lei, a partir da data de sua publicação.

Analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicida-
de, a legalidade e a técnica legislativa do Projeto de Lei nº 407/2021 
apresentado.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na Constituição 
Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.

Em consonância com isso, compete a União, Estados e Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre Direito Econômico (inciso I 
do art. 24 da CF/88). Senão vejamos:

“Lei 7.737/2004 do Estado do Espírito Santo. Garantia de meia 
entrada aos doadores regulares de sangue. Acesso a locais públicos de 
cultura, esporte e lazer. Competência concorrente entre a União, 
Estados-membros e o Distrito Federal para legislar sobre direito 
econômico. Controle das doações de sangue e comprovante da regulari-
dade. Secretaria de Estado da Saúde. Constitucionalidade.” (ADI 3.512, 
Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 15-2-2006, Plenário, DJ de 23-
6-2006.)

Dessa forma, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados 
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for 
o caso.

Apesar de aparentemente tentar tratar de matéria afeta as relações 
de consumo, em virtude da competência concorrente, o projeto adentra 
substancialmente na liberdade econômica das empresas que exercem 
atividades de comércio varejistas, atacadistas, supermercados, merca-
dos, depósitos e/ou na modalidade atacarejo, sob pena de intromissão 
indevida na atividade econômica, ferindo o princípio da livre iniciativa 
e proporcionalidade (art. 170 da CF/88). 

Nesse sentido a Corte Constitucional decidiu que:
A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e 

regulação de setores econômicos, faz-se com respeito aos princípios e 
fundamentos da ordem econômica. CF, art. 170. O princípio da livre 
iniciativa é fundamento da República e da ordem econômica: CF, art. 
1º, IV; art. 170. Fixação de preços em valores abaixo da realidade 
e em desconformidade com a legislação aplicável ao setor: empeci-
lho ao livre exercício da atividade econômica, com desrespeito ao 
princípio da livre iniciativa.[RE 422.941, rel. min. Carlos Velloso, j. 
5-12-2005, 2ª T, DJ de 24-3-2006.]= AI 754.769 AgR, rel. min. Cármen 
Lúcia, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 4-10-2012

 
Por outro lado, não podemos olvidar que os Estados não podem 

legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/88)4, ou 
mesmo estabelecer imposições aos Municípios para regulamentar 
legislação Estadual, sob pena de interferência indevida na compe-
tência delineada na Carta Maior de 1988.

Portanto, a proposição em análise possui vício formal e material 
de constitucionalidade, pois viola princípios da ordem econômica, em 
especial o princípio da livre iniciativa e intervenção na atividade 
privada das empresas (art. 170, da CF/88), bem com a competência 
para legislar assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/88).

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

407/2021, por encontrar-se contrário às normas constitucionais em vir-
tude de vício de formal e material. 

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 407/2021, nos termos do voto 
do Relator.               

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

em 05 de outubro de 2021. 

Presidente: Deputado Adelmo Soares   
Relator: Deputado Wendell Lages                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               

4  Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos 
de interesse local; [...]
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 790 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 311/2021, de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, 
que Considera de Utilidade Pública o Centro de Mães Sagrado Cora-
ção de Jesus e dá outras providências”.

Através da Mensagem nº 072/2021, esclarece o Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, usando da faculdade que lhe confere 
o artigo 47, caput e do art. 64, IV, da Constituição Estadual, vetou in-
tegralmente o Projeto de Lei Ordinária nº 311/2021, que Considera de 
Utilidade Pública o Centro de Mães Sagrado Coração de Jesus e dá 
outras providências”, por contrariar o interesse público, apresentando 
propositura de Lei com o mesmo teor de Lei já sancionada.  

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

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

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que em que pese a intenção do legislador, há de ser negada sanção à 
propositura, vez que veicula comando normativo de mesmo conteúdo 
ao constante na Lei nº 11.230, de 17 de março de 2020, nos seguintes 
termos:

 LEI Nº 11.230, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

Declara de utilidade pública o Cen-
tro de Mães Sagrado Coração de Jesus - 
CMSCJ.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço saber 
a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado de-
cretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - É declarado de utilidade pública o Centro de Mães Sa-
grado Coração de Jesus - CMSCJ, com sede e foro no Município de São 
Luís, no Estado do Maranhão.

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

Desse modo, por não trazer qualquer novidade jurídica capaz de 
justificar seu prosseguimento nas demais fases do processo legislativo, 
forçoso reconhecer que é contrária ao interesse público a sanção de 
proposta legislativa que reproduz comando normativo idêntico à norma 
jurídica já existente. Estas, portanto, são as razões do veto integral-
mente o Projeto de Lei nº 311/2021.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que o referido Projeto de Lei fere o interesse 
público, fundamento do regime jurídico administrativo, tendo lugar na 
conformidade do sistema normativo, segundo seus limites e condições.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total 

aposto ao Projeto de Lei nº 311/2021, por contrariar o interesse pú-
blico.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei 
nº 311/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                             _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Neto Evangelista                                          _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
                                       
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 791 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 453/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Dia Estadual 
do Musicoterapeuta no Calendário Oficial do Estado do Maranhão. 

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído o Dia 
Estadual do Musicoterapeuta, a ser comemorado em 15 de setembro 
de cada ano. 

Justifica o autor da proposição de Lei, que por oportuno, transcre-
vo a definição oficial de Musicoterapia, adotada pela Federação Mun-
dial de Musicoterapia:

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

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

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

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

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em 
que predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os 
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-
-membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que 
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre 
o estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-mem-
bros da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na 
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
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nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 453/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.      
                                                         
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 793 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 444/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Dia Estadual da 
Escuta.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído, o “Dia 
Estadual da Escuta”, a ser comemorado, anualmente, no dia 06 de de-
zembro.

O Dia Estadual da Escuta, de que trata a propositura, tem como 
objetivos:  promover a divulgação de doenças como a depressão; cons-
cientizar a população das causas e dos efeitos decorrentes de processos 
depressivos; estimular debates, promovidos pelo Estado.

Justifica o autor da presente proposição de Lei que, os transtor-
nos depressivos constituem um conjunto complexo de doenças psiquiá-
tricas. Seu amplo espectro ultrapassa em muito a intuição ordinária: a 
característica comum desses transtornos é a presença de humor triste, 
vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas 
que afetam significativamente as capacidades funcionais do indivíduo 
(DSM-V, p.199). Trata-se, em verdade, de uma enfermidade incapaci-
tante, penosa e cercada por tabus que dificultam a sua abordagem em 
quaisquer frentes. A imagem clássica do paciente triste não é suficiente 
para que se lide com uma patologia que, em 2015, já afetava 322 mi-
lhões de indivíduos ao redor do globo, equivalendo à época a uma taxa 

de 4,4% (G1, 2017).
Não bastasse o quadro estarrecedor, tais dados remontam a 

pesquisas publicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 
2015, que apontavam uma infeliz tendência crescente. Mencione-se, 
inclusive, que o Brasil liderava o número de casos na América Latina, 
ocupando o quinto lugar mundial, com 11,5 milhões de casos. Enquan-
to a média global era de 4,4%, a brasileira atingia 5,8% (O Globo, 
2017). 

Não se olvide que essas pesquisas ainda estimaram que a doença 
consumia anualmente 1 trilhão de dólares dos recursos da economia 
mundial, sendo o prejuízo brasileiro à época estimado em cerca de 63,3 
bilhões de dólares pela London School of Economics (O Tempo, 2017). 
Já em 2018, estimou a OMS que até 2020 a depressão se tornaria a 
doença mais incapacitante do mundo, apontando como um dos prin-
cipais obstáculos à reabilitação do depressivo precisamente a falta de 
compreensão generalizada acerca do que seja o transtorno, bem como 
a necessidade de acolhimento familiar e por parte dos seus pares pro-
fissionais (G1, 2018). Ora, em verdade não se entende alguém antes 
que se compreenda a sua situação. Mais difícil é fazê-lo quando uma 
carga ineludível de preconcepções já ronda a depressão. Apenas o de-
bate aberto, informado e humanizado pode vencer esses obstáculos e 
oferecer alguma saída ao quadro aterrador traçado pela OMS, como 
bem esclarece o autor da propositura.

   Para proceder ao exame da competência legislativa do Esta-
do-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é 
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em 
que predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os 
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-
-membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que 
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre 
o estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-mem-
bros da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na 
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.
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 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 444/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

05 de outubro de 2021.                                                                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 794 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 064/2021, proposta pelo Se-

nhor Deputado Wellington do Curso, ao Município de São Luís, ao 
Prefeito Eduardo Braide, ao Presidente da Câmara Municipal de 
São Luís o Excelentíssimo Osmar Filho, e extensivo aos ludovicen-
ses, pela comemoração do aniversário de 409 anos de emancipação 
política.

Cumpre mencionar, que em reconhecimento ao trabalho da 
população ludovicense, assim como da qualidade e perseverança 
de seus gestores e todos que compõe a administração pública do 
Município que, com muita luta e esforço, tem alcançado propor-
cionar melhor qualidade de vida do seu povo, é com muita honra 
que presto esta homenagem pelo aniversário do município de São 
Luís - MA. 

No dia 08 de setembro é comemorado o aniversário da capital 
com alguns historiadores, foi nesse dia, em 1612, que uma cerimô-
nia realizada pelos franceses assinalou a posse de terra do local que 
mais tarde recebeu o nome de São Luís, 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 
requisitos 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 064/2021 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 064/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        

             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 795 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 433/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Programa 
Estadual De Conscientização Da Depressão Infanto-Juvenil.

Nos termos da propositura de Lei, em epígrafe, fica instituído o 
Programa Estadual de Conscientização da Depressão Infanto-Juvenil, 
com o objetivo de promover iniciativas capazes de informar a popula-
ção sobre a existência da doença nessa faixa etária, alertando sobre os 
riscos da ausência de tratamento adequado.

Prevê ainda, que o Poder Executivo, fica autorizado a realizar 
parcerias, celebrar convênios, termos de cooperação, com ou sem ônus, 
com as instituições públicas, privadas ou qualquer outra entidade que 
busque alcançar os objetivos desta lei, estabelecendo uma política de 
cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de 
Estado de Saúde e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos, bem como implementar o tratamento psicológico 
necessário à criança ou adolescente em conjunto com os seus pais ou 
parentes e responsáveis.

Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame, ao ins-
tituir programa, 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.

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

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

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
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-
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ques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câma-
ra intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Execu-
tivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely 
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 
438/439). (Grifei)

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda 
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária 
Anual, senão vejamos:

Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orça-

mentária Anual.
   O dispositivo acima trata de início de programas ou projetos 

não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Esse inciso veda o início de 
programas não incluídos na LOA, de sorte que nenhuma despesa pode-
rá ser feita sem previsão orçamentária. Assim, a proposta orçamentária 
anual de iniciativa do Poder Executivo deve conter as verbas necessá-
rias à efetivação das políticas públicas consideradas prioritárias para o 
governante. 

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

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

433/2021, 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 433/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 796 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 434/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Cria o programa de 
capacitação de agentes comunitários de saúde para realização de aco-
lhimento a vítimas de violência doméstica no Estado do Maranhão.

Nos termos da presente propositura de Lei, fica criado o progra-
ma de capacitação de agentes comunitários de saúde para que identifi-
quem, acolham e encaminhem aos serviços competentes mulheres em 
situação de violência doméstica no Estado do Maranhão, tendo  tem 
por objetivos: sistematizar a atuação dos agentes comunitários de saúde 
com a rede de atenção e proteção social às mulheres vítimas de violên-
cia doméstica; elaborar plano de educação permanente para formação, 
capacitação e sensibilização dos agentes comunitários de saúde envol-
vidos no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica; 
implementar projeto educacional de prevenção à violência doméstica.

Prevê ainda, a propositura de Lei, que caberá à Secretaria de Pro-
teção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS) 
realizar a capacitação dos agentes comunitários de saúde do Estado do 
Maranhão para que promovam diagnósticos e realizem o acolhimento 
adequado às mulheres em situação de violência doméstica.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda 
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária 
Anual, senão vejamos:

Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orça-

mentária Anual.
O dispositivo acima trata de início de programas ou projetos não 

incluídos na Lei Orçamentária Anual. Esse inciso veda o início de pro-
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gramas não incluídos na LOA, de sorte que nenhuma despesa poderá 
ser feita sem previsão orçamentária. Assim, a proposta orçamentária 
anual de iniciativa do Poder Executivo deve conter as verbas necessá-
rias à efetivação das políticas públicas consideradas prioritárias para o 
governante. 

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

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

434/2021, 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 434/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 05 de outubro de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares   
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 797/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

049/2021, apresentado pelo Senhor Deputado César Pires, que propõe 
Conceder o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Deputado Car-
los Wellington de Castro Bezerra., natural da cidade de Teresina, Es-
tado do Piauí.

Consta na Justificativa do autor da propositura de Lei, que o ho-
menageado, o Senhor Carlos Wellington de Castro Bezerra, nascido no 
dia 27 de setembro, Wellington do Curso, como é popularmente conhe-
cido, é um exemplo de profissional que venceu na vida com honestidade 
e muitas dificuldades: criado apenas por sua mãe, teve que trabalhar 
desde os 14 anos para ajudar a família e, assim como os cinco irmãos, 
iniciou e concluiu os seus estudos em escola pública.

Aos 18 anos, Carlos Wellington encarou um concurso público 
para sargento do Exército e foi aprovado. Exerceu o cargo durante 15 
anos, servindo no 24º Batalhão de Caçadores, sem nunca ter sofrido 
uma repreensão, indo para a reserva não remunerada com o compor-
tamento excepcional.

Formado em Pedagogia e Teologia, o incentivo e o ato de moti-
var as pessoas são suas marcas registradas. Sem esconder sua origem 
humilde, não mede as palavras quando conta aos alunos sobre seu pas-
sado de dificuldades.

Em 1995, entusiasmado com a profissão e objetivando incentivar 
as pessoas a lutarem por seus sonhos, aproveitando a experiência ad-
quirida nas Forças Armadas, Wellington abriu um curso preparatório 
para concurso público do Exército. Inicialmente chamava-se Curso 
do Sargento Wellington e era composto por apenas três alunos; hoje, 
transformou-se no Curso Wellington, um dos maiores preparatórios do 
Maranhão que há mais de 10 anos vem ajudando as pessoas a muda-
rem de vida através da Educação.

Em 2010, Wellington do Curso foi candidato a Deputado Fede-
ral, obtendo mais de 23 mil votos. Em 2014, novamente disputou as 
eleições e desta vez saiu vitorioso, conquistando seu primeiro mandato 

de deputado estadual. Nas eleições de 2018, conquistou seu segundo 
mandato de Deputado Estadual, função que exerce com muito compro-
misso e determinação.       

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa  n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Inter-
no desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-

nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

Da análise da propositura, tem-se, pois, por preenchidos os re-
quisitos exigidos para a concessão do título mencionados pelo art. 138, 
V, h, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, com nova 
redação dada pela Resolução Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 049/2021, de autoria do Senhor Deputado César 
Pires.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 
049/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, em 
05 de outubro de 2021.                                                                                                                                                                                                       

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                    
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                                 
Deputado Rafael Leitoa                                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                                 
Deputado Ciro Neto                                               
Deputado Wendell Lages                                        
             

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0511/2021-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 955, de 27 
de dezembro de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia e Parecer da 
Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de 
licitação respaldada no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, justificada no 
Processo Administrativo nº 0511/2021-ALEMA e autorizo o creden-
ciamento de leiloeiros, quais sejam, Sr. Gustavo Martins Rocha, CPF: 
085.248.657-09 e o Sr. Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, 
CPF: 427.791.033-53, por 12 (doze) meses, para eventual prestação de 
serviços de alienação de bens inservíveis deste poder. Determino a pu-
blicação do Ato na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como 
condição para sua eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 
8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO 
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 04 de outubro de 2021. De-
putado Othelino Neto. Presidente ALEMA.
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