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COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 / 10 / 2021 – 4ª FEIRA
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE............................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO...............................11 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO..........33 MINUTOS
4. BLOCO PARL. INDEPENDENTE..............................08 MINUTOS
5. PSDB..............................................................5 (CINCO) MINUTOS
6. PARTIDO VERDE.........................................5 (CINCO) MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 20.10.2021 – (QUARTA-FEIRA)
I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1. PROJETO DE LEI Nº 160/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE ESTABELECE REGRAS PARA
A AUSÊNCIA DE TROCO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA E DA COMISSÃO
DE DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.
2. PROJETO DE LEI Nº 291/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI A “SEMANA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA DO TRABALHADOR” NO
ESTADO DO MARANHÃO. PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. TRANSFERIDO DA O.D.
DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO À AUSÊNCIA
DA AUTORA.
3. PROJETO DE LEI N° 300/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DO EMPREENDEDOR DIGITAL, NO DIA 11 DE SETEMBRO. PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.
TRANSFERIDO DA O.D. DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO À AUSÊNCIA DA AUTORA.
4. PROJETO DE LEI Nº 301/2020, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DO ENTREGADOR PROFISSIONAL, NO DIA 10 DE SETEMBRO. PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.
TRANSFERIDO DA O.D. DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO À AUSÊNCIA DA AUTORA.
5. PROJETO DE LEI Nº 352/2020, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE
INSTITUI O DIA
ESTADUAL DA PREMATURIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO
NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DA O.D. DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDOÀ AUSÊNCIA DA AUTORA.
II - PROJETOS DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 016/2020, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE “CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO MARCO TÚLIO HERCOS JULIANO.” COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. TRANSFERIDO
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DA O.D. DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO À AUSÊNCIA DA AUTORA.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nº
032/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN À EMISSORA DE RÁDIO TIMBIRA AM. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO
SOARES.
III– REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
8. REQUERIMENTO Nº 387/2021, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À DRA. CAMILA ROSE
EWERTON FERRO RAMOS, PARABENIZADO-A PELA POSSE
COMO MEMBRO TITULAR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO-TRE.
IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA
9. REQUERIMENTO Nº 388/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA DO SUB-TENENTE PM ISRAEL SILVA NONATO
FILHO, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 16 DE
OUTUBRO DE 2021.
10. REQUERIMENTOS NºS 389 E 390/2021, DE AUTORIA
DA DEPUTADA ANDRÉIA MARTINS REZENDE, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJAM ABONADAS
SUAS FALTAS DAS SESSÕES PLENÁRIAS, REFERENTES AOS
DIAS 20,21,22 E 23 DE SETEMBRO E DE 06 A 13 DE OUTUBRO
DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 20/10/2021 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 081/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS AOS
GESTORES ESCOLARES DA REGIONAL DE TIMON/MA, PELO
ÓTIMO DESEMPENHO NA AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS
CENTROS “EDUCA MAIS”.
PROJETO DE LEI Nº 500/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS CONCESSIONÁRIAS OU PERMISSIONÁRIAS DE
TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL EM DISPONIBILIZAR
AOS USUÁRIOS O PAGAMENTO DAS PASSAGENS POR INTERMÉDIO DE CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO.
PROJETO DE LEI Nº 501/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA DO PARTICULAR EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 502/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA CAPELLOZA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 503/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA O CENTRO DE DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS
HUMANOS DE BOM JESUS DAS SELVAS, COM SEDE NO MUNI-
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CÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 504/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA
AÇAILÂNDIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA,
ESTADO DO MARANHÃO.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 498/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPARÊNCIA DA QUALIDADE DO
ENSINO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 499/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA BETEL GOMES, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 9.948,
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL PARA
OS MAIORES DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 496/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO FABIO BRAGA, QUE DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES EM ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS
DE PROFISSIONAIS QUE FIGUREM COMO POLO PASSIVO DE
PROCESSO POR PEDOFILIA.
PROJETO DE LEI Nº 497/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO FABIO BRAGA, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DERIVADOS DE
ÓLEO VEGETAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ORDINÁRIA – 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
MOÇÃO Nº 079/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO
WENDELL LAGES, ENVIANDO MOÇÃO DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AOS 125 ANOS DA EDUCAÇÃO ADVENTISTA NO BRASIL.
MOÇÃO Nº 080/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, ENVIANDO MOÇÃO DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO DIRETOR REGIONAL DA
EDUCAÇÃO ADVENTISTA DO NORTE DO MARANHÃO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/2021,
DE AUTORIA DA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL
BECKMAN” AO DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ DE
CARVALHO NETO.
Diretoria Geral de Mesa, 20 de outubro de 2021.
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove de outubro de dois mil e vinte e um.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vinícius
Louro.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutor
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio
Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ana do
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Gás, Carlinhos Florêncio, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim e
Rafael Leitoa.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura do
texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (lê texto bíblico e lê Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do
Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 500/2021
Dispõe sobre a obrigatoriedade
das concessionárias ou permissionárias
de transporte terrestre e fluvial em disponibilizar aos usuários o pagamento das
passagens por intermédio de cartão de
débito ou crédito.
Art. 1° Todas as concessionárias ou permissionárias de transporte terrestre e fluvial deverão aceitar, obrigatoriamente, o pagamento
das passagens para que possa ser efetuado por intermédio de cartão de
débito ou crédito proveniente de qualquer instituição financeira.
Art. 2º O descumprimento do disposto nesta lei implicará na aplicação de multa aos Concessionários no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), dobrada a cada reincidência.
Art. 3° O Poder Executivo Estadual regulamentará os procedimentos de fiscalização, para o fiel cumprimento desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 05 de outubro de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei objetiva estabelecer a obrigatoriedade em determinar que todas as concessionárias ou permissionárias de
transporte terrestre e fluvial no âmbito do Estado do Maranhão possibilitem obrigatoriamente aos seus usuários o pagamento de suas passagens possa ser efetuado por meio de cartão de débito ou crédito fornecido por qualquer instituição financeira, uma vez que a ausência deste
serviço vem causando severo dissabor e corriqueiramente prejudicado
a vida dos usuários destes transportes, que, muitas vezes, são surpreendidos com tal limitação da forma de pagamento somente em dinheiro.
Os serviços públicos têm que ser eficientes por força da Magna
Carta, a possibilidade de aceitação como forma de pagamento de cartões de débito e crédito é fato notório atualmente em todo comércio,
inclusive em determinados serviços públicos.
Não podemos nos abster dos avanços da tecnologia da informação principalmente na sua forma de pagamento. Tecnicamente não existe frustração das expectativas da contratada (concessionária ou permis-
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sionária), uma vez que não há redução de receitas sem que seja prevista
qualquer forma de compensação por essa redução, o que não acarreta
desequilíbrio na relação contratual, vez que os custos permanecem os
mesmos.
Permanece inabalado o princípio da harmonia entre os poderes
legislativo e executivo. Assim sendo, esse projeto visa facilitar a vida
da população do Estado do Maranhão que utiliza dos serviços, aprimorando ainda mais o atendimento prestado. A função do legislador é aprimorar a qualidade de vida da população através da produção legislativa
que possa impactar positivamente, ainda mais em tempos de pandemia
onde qualquer contato físico pode a princípio ser foco de possível transmissão do COVID-19. A forma de pagamento por cartões de débito ou
crédito por aproximação se demonstra mais adequada nas medidas de
combate ao coronavírus e evita o contato físico que pode ser fator de
transmissão do vírus.
Pelas razões expostas, e considerando este Projeto de Lei de alta
relevância para o estado do Maranhão, rogo o apoio dos Nobres Pares,
a fim de que, no mais breve, esta soberana Casa conceda à presente
iniciativa a merecida aprovação.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 05 de outubro de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT
PROJETO DE LEI Nº 501 / 2021
INSTITUI O PROGRAMA DE
VALORIZAÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA DO PARTICULAR EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
PERANTE A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.
Art. 1 - Fica criado o Programa de Valorização do direito de defesa do particular perante a administração pública, no Estado do Maranhão, por meio da advocacia em processo administrativo, com o propósito de assegurar o direito fundamental de todo particular, em qualquer
processo administrativo, físico ou eletrônico, de ser representado por
advogado, bem como o corolário dever da administração pública de
comunicar este direito aos particulares partícipes de todo e qualquer
processo administrativo, em homenagem aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do devido processo legal.
§1º. O disposto no caput se aplica inclusive à administração
direta e indireta do Estado do Maranhão, e a todas as prestadoras de
serviços públicos, abrangendo, mas não limitando, às concessionárias,
permissionárias e empresas públicas atuantes nos limites geográficos
deste ente federativo.
§2º. Nos processos já em curso, tal dever deverá ser cumprido
na primeira oportunidade de comunicação do particular, sob pena de
nulidade dos atos subsequentes.
Art. 2 - Todo ente público ou prestador de serviço público, que
ofertar um canal digital de comunicação, deverá permitir o protocolo
de qualquer petição, emitindo comprovante do conteúdo enviado, bem
como posicionando quanto ao protocolo de resposta ao peticionante,
quando não for possível a resposta imediata, em até dois dias úteis, em
homenagem ao direito constitucional de petição e a garantia de duração
razoável do processo.
Art. 3 - Ao advogado constituído no processo administrativo de
que trata o caput do artigo anterior é assegurada a intimação, por meio
do Diário Oficial do Estado do Maranhão, de todos os atos do processo
administrativo, constando seu nome completo e número de inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sob pena de nulidade dos atos
por ofensa ao princípio constitucional da publicidade.
Art. 4 - Constitui infração disciplinar de qualquer servidor público do Estado do Maranhão, integrantes da administração direta ou
indireta, desrespeitar as prerrogativas da advocacia previstas em Lei

QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2021

5

Federal.
§1º. O servidor público que desrespeitar as prerrogativas da advocacia responderá a processo administrativo disciplinar (PAD), sujeito, em caso de reincidência em intervalo inferior à 3 (três) anos, à perda
da função pública.
§2º. A OAB poderá requerer a instalação de PAD sempre que
constatar o desrespeito às prerrogativas da advocacia.
§3º. É assegurado ao advogado cuja prerrogativa foi desrespeitada, bem como à OAB, a comunicação dos atos administrativos do PAD,
na forma do art. 2o desta Lei, bem como a participação como amicus
curiae nos respectivos autos.
§4º. A administração pública divulgará anualmente os dados referentes aos PADs instalados por atentado contra as prerrogativas da
advocacia.
§5º. Os Municípios poderão ratificar o disposto neste artigo no
âmbito de suas competências federativas.
Art. 5 - Fica autorizada a realização de acordo de cooperação,
sem transferência de recursos financeiros, entre os entes da administração pública direta ou indireta e a Ordem dos Advogados do Brasil
ou outras organizações da sociedade civil (OSC) para qualificação dos
servidores envolvidos com atendimento ao público.
Art. 6 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 14 de outubro de 2021 - DR.YGLÉSIO DEPUTADO ESTADUAL
JUSTIFICATIVA
A presente propositura tem por objetivo precípuo estabelecer a
valorização do direito de defesa do particular em processo administrativo perante a administração pública do estado do Maranhão. Nesse
sentido, visa-se a proteção das seguintes garantias processuais: (i) comunicação ao particular acerca do direito de assistência por advogado;
(ii) protocolo de petição através de portal digital e; (iii) intimação do
advogado por publicação no diário oficial.
Ressalta-se ainda que o amicus curiae é figura processual consagrada no art. 138 do CPC/15. Com o disposto no §3º do artigo 4º deste
projeto, reconhece-se a relevância das prerrogativas da advocacia como
escudo de proteção em face ao arbítrio, ao passo que ratifica a função
de defesa institucional da sociedade da qual a advocacia já se encontra
constitucionalmente investida (art. 133 da CRFB/88).
Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 14 de outubro de 2021 - DR.YGLÉSIO DEPUTADO ESTADUAL
PROJETO DE LEI N° 502 /2021
Considera de Utilidade Pública
a ASSOCIÇÃO DOS MORADORES
DA VILA CAPELLOZA, com sede no
Município de Açailândia, Estado do
Maranhão.
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública a ASSOCIÇÃO
DOS MORADORES DA VILA CAPELLOZA, inscrito no CNPJ sob
o nº 69.435.477/0001-04, com sede e foro na Rua São José, 226A, Bairro Vila Capelloza no Município de Açailândia, Estado do Maranhão.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de outubro de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
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PROJETO DE LEI N° 503 /2021
Considera de Utilidade Pública
o CENTRO DE DEFESA DA VIDA E
DOS DIREITOS HUMANOS DE BOM
JESUS DAS SELVAS, com sede no Município de Bom Jesus das Selvas, Estado
do Maranhão.
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública o CENTRO DE
DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS HUMANOS DE BOM JESUS DAS SELVAS, inscrito no CNPJ sob o nº 08.917.982/0001-92,
com sede e foro na Rua 15 de Novembro, s/n, Bairro Centro no Município de Bom Jesus das Selvas, Estado do Maranhão.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de outubro de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI N° 504 /2021
Considera de Utilidade Pública
a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DO BAIRRO NOVA AÇAILÂNDIA,
com sede no Município de Açailândia,
Estado do Maranhão.
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES DO BAIRRO NOVA AÇILÂNDIA, inscrita no
CNPJ sob o nº 09.127.694/0001-05, com sede e foro na Rua Radial
Leste, S/N, Bairro Nova Açailândia no Município de Açailândia, Estado
do Maranhão.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de outubro de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
MOÇÃO Nº 081 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro à Vossa Excelência, o
envio de Moção de Aplausos a todos os gestores escolares da regional
de Timon/MA, pelo ótimo desempenho na avaliação dos servidores dos
Centros Educa Mais.
A implantação da formação integral como fomento de uma escola justa tem sido a missão do Centro Educa Mais Jacira de Oliveira e
Silva (CEMJOS). Consequentemente, muito mais que teoria, temos na
prática, testemunhado os bons frutos que, de modo positivo, os jovens
cidadãos vêm desfrutando, a partir da conduta orientada do verdadeiro
exercício do protagonismo estudantil.
Em Timon, o CEM Jacira de Oliveira e Silva, elenca crescimento
expressivo em número de aprovações em universidades públicas por
meio do ENEM e um número crescente de aprovados na Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA). É importante listar que estas aprovações foram bastante expressivas no ano de 2021, levando em conta
que, mesmo em um contexto de pandemia, foi efetivada a pedagogia
presente na vida dos nossos alunos, pois a distância física entre corpo
escolar e estudantes não impediram o avanço. Há de se destacar também o avanço contínuo nas médias da redação do ENEM edições 2019
e 2020, sendo estas médias relevantes para a conquista das vagas dos
alunos em instituições de prestígio como UFPI e IFPI, com o privilégio
de, em 2021, obter o ranking de 1º a 6º colocados, em cursos de grande
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concorrência.
Outrossim, em Timon, a escola que cada vez mais ganha destaque
em participação em olímpiadas de grande referência a nível nacional e
estadual. A exemplo da Olímpiada Nacional de Ciências (ONC\2020)
foram conquistadas: 1 medalha de ouro, 1 de bronze e 8 menções honrosas; enumera-se também a excelente participação dos estudantes na
Olímpiada Maranhense de Química (2021), tendo o prazer de receber:
01 medalha de ouro, 04 medalhas de prata, 07 medalhas de bronze e 05
menções honrosas. E mais recentemente a conquista foi mais ampla,
pois na Olímpiada Brasileira de Geografia (2021) alcançaram 3 medalhas de prata e 30 medalhas de bronze. São participações que nos
deixam cada vez mais confiantes de que estão no caminho certo.
Em destaque, ressalto que em 2020, lograram o 1º lugar na 17ª
semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Nessa etapa, conquistando o prêmio na área de engenharia, modalidade pôster, competição entre instituições de ensino superior de todo o Brasil e o CEMJOS, através da equipe de robótica, foi quem de fato demonstrou campo
produtivo. Entre esses destaques, não devemos esquecer que, em seus
primeiros passos para conquistar espaços externos à escola, obtiveram
a honra de, em duas edições do Parlamento Jovem Brasileiro, no ano de
2017 e 2019, terem dois estudantes propondo projetos de lei que deram
destaque à pauta de os jovens timonense serem produtores de ideias
inteligentes e resolutivas. Foram uma das poucas escolas, no estado do
Maranhão, que garantiu classificação entre os três finalistas do programa Senador Jovem; uma partilha, sem dúvida, muito significativa.
Para mais, no campo literário, possuem nossa escola, destaque
nacional e internacional para o jovem poeta Gustavo Augusto, fruto do
fazer pedagógico de excelência, em uma mediação entre docente e aluno, altas habilidades para o campo artístico-literário foram descobertas;
e hoje, o estudante, por meio do protagonismo bem exercido constrói
sua liberdade poética, a exemplo da premiação de cunho internacional
em que tivera seu poema inserido em um mesmo espaço de publicação
ao do poeta moçambicano Mia Couto.
Assim, na condução do verdadeiro protagonismo, os alunos do
CEMJOS, expressivamente, ganham espaço no cenário da educação
maranhense e brasileira, sendo a rotina, a orientação com empatia, sem
abrir mão da proeza pedagógica bem exercitada. Não é uma missão fácil, pelo contrário, é uma missão árdua, mas que tem colocado a cidade
de Timon/MA como berço de resultados de uma educação acolhedora.
Ressalto que, a avaliação dos servidores dos Centros Educa Mais
tem como objetivo monitorar a qualidade dos serviços educacionais
oferecidos nos Centros Educa Mais do Estado, tendo como ponto principal a medição do potencial de cada profissional.
Pelo supracitado e entre outros motivos, faz-se jus a referida e
digna homenagem a esses honrados servidores do Estado do Maranhão.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 13 de outubro de 2021. - Rafael Leitoa - DEPUTADO ESTADUAL
REQUERIMENTO N° 384 /2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente a presidente da FUNDAÇÃO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MARANHÃO – FUNAC/MA, SÓRIMAR SABÓIA, solicitando ESCLARECIMENTO
SOBRE OS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DE
DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 336 MIL REAIS NO ANO DE 2020
E R$ 240 MIL REAIS NO ANO DE 2021.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de outubro de 2021. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO N° 385 /2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
GOVERNO, DIEGO GALDINO, solicitando ESCLARECIMENTO SOBRE OS ALTOS VALORES CONTIDOS NO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 17/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PICANHA BOVINHA E
CARNE DE SOL DE PICANHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO GOVERNO.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de outubro de 2021. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 386 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 158, inciso VI, do Regimento Interno deste
Poder, requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da mesa,
seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº233/2021, de minha autoria, tendo em vista que já existe Lei nº11.436, de Abril de 2021, no
mesmo sentido.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 14 de outubro de 2021 - Mical Damasceno - Deputada Estadual
REQUERIMENTO Nº 387 /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 Dr. CAMILA ROSE
EWERTON FERRO RAMOS, parabenizando pela posse como
membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de outubro de 2021. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonadas as minhas
faltas, referente a 20, 21, 22 e 23 de setembro do corrente ano. Segue
atestado em anexo.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 14 de outubro de 2021. - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
REQUERIMENTO N° 390 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonadas as minhas
faltas, referente a 06 a 13 de outubro do corrente ano. Segue atestado
em anexo.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 14 de outubro de 2021. - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
INDICAÇÃO Nº 5656 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Sr. Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, solicitando 01 (uma) ambulância para o município de Bom Lugar, MA.
A referida indicação tem como finalidade contribuir na locomoção dos pacientes, oferecendo um transporte mais rápido e com maior
qualidade no atendimento, de modo a garantir o direito à saúde de todos
os cidadãos.
Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 13 de outubro de 2021. - Rafael Leitoa - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

REQUERIMENTO N° 388 /2021

INDICAÇÃO Nº 5657 /2021

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada MENSAGEM DE PESAR à família do Sub Tenente PM ISRAEL
Silva Nonato Filho pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de outubro
2021, um Profissional dedicado, sempre compromissado com a ordem
pública e segurança da sociedade maranhense. Desempenhou com responsabilidade e senso de profissionalismo as funções a ele atribuídas,
durante o seu exercício servindo há anos a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão exercia suas funções no Gabinete Militar, como
Auxiliar do Oficial de Serviço de 24 horas.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de outubro de 2021. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
REQUERIMENTO N° 389 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
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Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Sr. Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, solicitando 01 (uma) ambulância para o município de Governador Eugênio Barros, MA.
A referida indicação tem como finalidade contribuir na locomoção dos pacientes, oferecendo um transporte mais rápido e com maior
qualidade no atendimento, de modo a garantir o direito à saúde de todos
os cidadãos.
Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 13 de outubro de 2021. - Rafael Leitoa - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5658 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Sr. Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, solicitando 01 (uma) ambulância para o município de Parnarama, MA.
A referida indicação tem como finalidade contribuir na locomoção dos pacientes, oferecendo um transporte mais rápido e com maior
qualidade no atendimento, de modo a garantir o direito à saúde de todos
os cidadãos.
Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 13 de outubro de 2021. - Rafael Leitoa - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5659 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Sr. Flávio Dino, e ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, solicitando 01 (uma) ambulância para o município de Paulo Ramos, MA.
A referida indicação tem como finalidade contribuir na locomoção dos pacientes, oferecendo um transporte mais rápido e com maior
qualidade no atendimento, de modo a garantir o direito à saúde de todos
os cidadãos.
Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 13 de outubro de 2021. - Rafael Leitoa - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5660 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de
CONCESSÃO DE REAJUSTE PARA REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO ANO
DE 2022 QUE ESTÃO SEM AUMENTO HÁ CERCA DE SETE
ANOS.
Pelo menos 14 governadores já preveem a concessão de reajuste
salarial ou recomposição inflacionária aos servidores públicos de seus
respectivos estados no ano de 2022. Isso será possível graças ao fim
do veto a reajustes de servidores imposto pelo governo federal para
concessão de ajuda financeira da União aos estados durante a pandemia.
Diante disso, apresentamos a presente proposição com o objetivo
de garantir a reposição salarial aos servidores públicos estaduais no ano
de 2022, tendo em vista que há sete anos não há reajuste. A solicitação
é produto de anseios das respectivas classes através de seus sindicatos
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e associações com o objetivo de corrigir perdas inflacionárias ao longo
dos últimos anos. Diante da defasagem salarial dos salários dos servidores, solicitamos a correção dos subsídios de todas as categorias do
funcionalismo público estadual.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 14 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 N° 5661/2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja encaminhada ao Exmº Senhor Governador Flavio
Dino, ao Ilm° Senhor Secretário de Estado do Trabalho e da Economia
Solidária, Jowberth Alves, solicitando a inclusão do Povoado Sororoca, do município de Presidente Vargas, no Programa Rua Digna
com 3km de blocos intertravados de concreto para pavimentação
da ruas no povoado.
Proporcionando a geração de postos de trabalho aos moradores
das comunidades, no programa Rua Digna os pedreiros, ajudantes e
demais profissões tem a oportunidade de trabalhar na comunidade para
o bem-estar da população da própria comunidade.
Considerando que o Povoado Sororoca tem mais de 100 famílias
que vivem a uma distância de 3km da sede do município e que a pavimentação das ruas melhora a qualidade de vida das pessoas, a implantação de 3 km de bloquetes no povoado, dará maior acessibilidade às
necessidades básicas da população.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 14 de outubro de 2021 - “É de Luta. É da
Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 5662/2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência que, após
ouvido o Plenário, seja encaminhada ao Exmº Senhor Governador Flavio Dino, ao Ilm° Senhor Secretário de Estado Agricultura, Pecuária e
Pesca, Luiz Henrique Silva, solicitação de 15 Kits de Irrigação para a
Associação União dos Moradores Rurais do Povoado Sororoca, no
município de Presidente Vargas.
A Associação dos Moradores Rurais do Povoado Sororoca tem
mais de 100 famílias que vivem da Agricultura Familiar. Cadastrada no
PNAE, PAA e no Programa de Feiras da região, a Associação cultiva
hortaliças e a irrigação é essencial para obter maior produtividade e produtos com qualidade superior, além de possibilitar o cultivo em época
fora da safra normal, obtendo maiores ganhos. O sistema de irrigação
também garante a oferta de alimentos em épocas de escassez de chuvas.
Considerando que o Povoado Sororoca tem mais de 35 famílias
que trabalham diretamente com a produção de hortaliças e que precisam
de melhoria na produção por estarem habilitados para a venda na modalidade PAA, PNAE, é necessário que tenham uma boa irrigação que
forneça uma quantidade adequada de água às hortaliças para o aumento
da produtividade.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 14 de outubro de 2021 - “É de Luta. É da
Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 5663/2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja encaminhada ao Exmº Senhor Governador Flavio
Dino, a solicitação de 5 km de asfalto para ruas do município de
Itinga do Maranhão.
Considerando a importância da realização das obras de pavimentação para melhorar a rotina da comunidade, e que os Bairros Célio
Braz, Vila Pimentel II, Centro e Coqueiral no município de Itinga
do Maranhão são bairros populosos que necessitam de melhorias na
pavimentação, solicitamos o asfaltamento via Programa Mais Asfalto.
Acreditamos que melhorando o acesso às ruas, também garantimos melhorias significativas na educação, saúde e segurança, com o
acesso a viaturas, o que beneficia o comércio local, pois aumenta a renda dos negócios locais.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 14 de outubro de 2021 - “É de Luta. É da
Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5664 /2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a Secretária
de Estado da Mulher- SEMU, a senhora Ana de Nazaré Pereira Silva
Macedo, solicitando que envie a unidade móvel: Carreta da Mulher
Maranhense para o município de Paço do Lumiar- MA.
A presente solicitação tem como objetivo atender a população
desse município, no dia 22/10/2021, garantindo acesso a saúde preventiva, educação por meio de palestras, conscientizando as mulheres
atendidas, orientando juridicamente sobre as violências domésticas
e abusos sexuais sofridos das mais diversas formas para que sejam
tomadas as providências necessárias.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 15 DE OUTUBRO DE 2021DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5665 /2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando a pavimentação asfáltica da estrada que liga o Povoado Vila São Paulo, localizado no
Município de Senador Alexandre Costa - MA, a BR-226.
A presente indicação, visa proporcionar melhores condições de
trafegabilidade aos cidadãos que residem naquele povoado, como também, a toda população do supracitado município.
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Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, pelo comprometimento com toda
a população de Senador Alexandre Costa - MA.
PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 06 DE
OUTUBRO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado
Estadual – PC do B
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5666 /2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, solicitando que seja implantado
polo de atendimento do Centro de Equoterapia da Polícia Militar,
no 2º Batalhão da Polícia Militar, sediado na cidade de Caxias MA.
A equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza
o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar,
nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento
biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais.
A presente indicação, tem o propósito de desenvolver e oferecer
a prática da Equoterapia para crianças, jovens e adultos com deficiência
e/ou necessidades especiais de Caxias e região.
Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado
de Segurança Pública, Jefferson Portela, pelo comprometimento com
toda a população de Caxias e região.
PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 07 DE
OUTUBRO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado
Estadual – PC do B
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Com a palavra, o Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem
direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, os funcionários da nossa Casa, os que nos acompanham
pela TV Assembleia, muito especialmente, eu me dirijo aqui ao
Gabinete Militar desta Casa, aos militares que compõem este Poder e
aos militares de todo o Estado do Maranhão. Venho hoje aqui fazer
um registro lamentável do assassinato do amigo. Vou tratar, neste
momento, como membro da Polícia Militar, mas como amigo, que era o
Israel. O mais antigo funcionário do Gabinete Militar, nesta Casa. Israel
nos deixou, na última semana, vítima de um assassinato, de um brutal
assassinato, no bairro do Coroado. Eu vim aqui, primeiro, lamentar
a morte, a perda de um amigo pessoal, mas também venho como
parlamentar exigir do sistema de segurança deste Estado uma rápida
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resolução para o assassinato de Israel, porque nós não estamos falando
de um simples homicídio, que acontece, infelizmente, rotineiramente,
no país inteiro. Nós estamos falando do assassinato de um membro
do sistema de segurança do nosso Estado. Nós estamos falando do
assassinato de uma pessoa que representa o Estado. Se o mundo do
crime não está respeitando sequer o Estado, que dirá a sociedade. É
necessária e urgente uma resposta rápida, mas uma resposta rápida
mesmo, porque, daqui a alguns dias, Israel vai virar estatística e, se não
tiver um posicionamento firme, daqui a pouco, vai ser esquecido, não
vão pegar os meliantes e nós vamos ficar apenas na lembrança, sem
fazer a justiça necessária que Israel merece. Quem o conheceu sabe o
homem digno, leal, amigo, companheiro, de um coração enorme que
Israel era. E aqui, Senhor Presidente, eu faço questão de relatar, porque
eu estava no enterro do Israel, e eu confesso aos senhores e às senhoras
que eu senti a falta do comandante-geral naquele enterro, confesso aos
senhores que eu senti e ainda não vi e, se tiver, peço desculpas, mas
ainda não vi uma nota do Comando-Geral, lamentando a morte do Israel.
Se tiver, peço desculpas, mas eu ainda não vi. Se o Comando-Geral
deste estado não tem a sensibilidade da representatividade que deve
ter naquele momento, que, pelo menos, dê a resposta necessária para o
assassinato do membro da Polícia Militar do Maranhão, o que não pode
é ficar sem resposta, o que não pode é virar mais uma estatística, porque
eu repito aos senhores: é uma afronta ao Estado! E a notícia que a
gente tinha, no final de semana, Senhor Presidente, é de que, em vários
bairros de São Luís, onde, infelizmente, tem algumas facções, estavam
tocando foguete. Foguete, por quê? Porque mataram um policial militar.
O estado não pode ficar sem resposta para a criminalidade. E tem que
ser logo, eu repito, tem que ser logo. Porque se não for logo vai cair na
estatística. Então, se não há sensibilidade do Comando-Geral para com
a vida de um membro da polícia, que haja pelo menos ação efetiva e
entregue o resultado daqueles que tiraram a vida do Israel, meu amigo, e
do Israel, membro da Polícia Militar do Maranhão. Eu deixo aqui o meu
desejo em Deus que a sua esposa, seus irmãos, todos seus familiares e
amigos mais próximos possam ter o conforto em Deus para superar esse
momento. Sua esposa, que tem um filho pequeno e que está grávida
nesse momento. Então, espero em Deus que Ele possa confortar o
coração dela e de todos os seus familiares. Senhor Presidente, eu peço
que a Casa possa fazer um Minuto de Silêncio em homenagem ao Israel.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Realmente, Deputado Neto, é um episódio muito triste. Nós fomos
no final de semana surpreendidos com essa notícia do assassinato do
policial Israel, que compunha a equipe, aqui da Assembleia Legislativa.
Fomos pegos, a todos, de surpresa, por esse assassinato, de forma tão
brutal e cruel, e não só pelo fato dele deixar os familiares, esposa e
filhos, mas quanto mais ainda com a esposa grávida, é algo mais cruel
ainda. Inclusive telefonei, prontamente, assim que o Coronel Jinkings
me informou do ocorrido, ao Secretário Jefferson Portela. Reforcei
ontem pedido de que a Secretaria de Segurança faça os esforços
necessários, com a urgência que o caso requer, para encontrar os dois
assassinos, descobrir se foi realmente latrocínio, para que possa colocar
esses dois elementos fora do convívio social, não só pela vida que se
perdeu, mas pelo exemplo que este episódio deve dar para o Estado.
Porque se o bandido se sente à vontade para matar um policial, imagine
um cidadão comum, mas eu confio. Creio que, em breve, esse caso
estará elucidado e os envolvidos estarão presos, fora do convívio social.
Peço a todos que fiquemos em posição de respeito para fazer um Minuto
de Silêncio. Senhores Deputados, até o momento não há mais inscritos
no Pequeno Expediente. Vou suspender a sessão por dois minutos ou
até que alguém se inscreva e, em seguida, chamarei a Ordem do Dia,
assim que completarmos o quórum. Reaberta a Sessão. Com a palavra,
o Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Subo à tribuna, porque
não poderia deixar de me solidarizar com a morte do subtenente
Israel Silva Nonato Filho, muito bem falado aqui pelo nosso colega
Neto Evangelista, pelo nosso Presidente, o policial assassinado no
Coroadinho, no último sábado. Nós prestamos nossa solidariedade à
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família, aos amigos do subtenente. Para a Assembleia Legislativa, é
uma perda, tendo em vista que se tratava de um policial muito querido
nesta Casa. Então, a gente lamenta bastante o ocorrido e pede, de fato,
que a Secretaria de Segurança Pública apure a circunstância da morte
dele, a fim de saber se isso não se tratou de algum tipo de execução
marcada, agendada, planejada, ou se, eventualmente, foi um latrocínio,
um homicídio, de fato, saber o que aconteceu. A família, a sociedade, a
Polícia Militar e a Assembleia Legislativa querem respostas. Aproveitar
aqui, Presidente, para falar, e é necessário falar, inclusive, porque
teve Deputado desta Casa que foi, no final de semana, ultrajado, por
conta de ação de um segmento mínimo, vexatório, da imprensa, em
relação à postagem que foi feita por um blog da cidade de São Luís
que viralizou. Houve um colega deputado que foi a maior vítima de
toda essa covardia, o Deputado Wellington, ele não está presente, mas
aproveito para me solidarizar com o Deputado Wellington, vítima de
uma calúnia absurda, quem conhece o Deputado Wellington aqui sabe
que esse tipo de comportamento não condiz com a vida dele, aqui na
Assembleia Legislativa. E a gente espera, Presidente, que essa Casa,
inclusive adote medidas legais, porque hoje foi o Deputado Wellington,
amanhã, o Deputado Othelino, amanhã, o Deputado Duarte Júnior, o
Diretor-Geral da Casa também. Então, as pessoas aqui na Assembleia
são vítimas de perseguição, às vezes, injúrias, calúnias, desse tipo de
segmento imundo, que, infelizmente, numa democracia tem acesso ao
lugar de fala, lamentavelmente, isso aconteceu. Quero crer que isso não
foi uma ação política, que não dá nem para a gente acreditar que existe
esse tipo de coisa, hoje em dia, de um tipo de ataque como esse aí,
a gente sabe que fake news, elas viralizam muito mais fácil do que
bons exemplos, do que notícias verdadeiras, inclusive quando a fake
news é de políticos, Deputado Hélio Soares, ela viraliza três vezes mais
rápido. Então, qualquer um de nós exposto, então a Casa, de fato, tem
que se posicionar, processar mesmo, não pode ficar em branco isso aí
não. Então, outro ponto que eu trago aqui, é a situação do edital do
processo seletivo simplificado da Emserh, o processo seletivo n.º 15 de
2021 para o Hospital da Ilha. O Hospital da Ilha está com a perspectiva
de ser inaugurado agora no final o ano, já estão fazendo um seletivo
para contratação. Claro que vai ser muito provavelmente dos últimos
2 anos o maior processo seletivo simplificado de uma instituição de
saúde, aqui no Estado do Maranhão, mais de 1000 vagas. A gente
espera muita transparência nesse processo, até porque é um contrato
de 1 ano, em princípio. A Lei Estadual nº 5484 prevê a admissão de
pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, no quadro
funcional, destinado no percentual de 5% das vagas. Lamentavelmente,
isso não foi respeitado. Estou entrando hoje, inclusive com pedido de
impugnação, para que vagas sejam destinadas a pessoas com deficiência
no Estado, assim como cotas raciais também dentro do edital, tem a
necessidade da gente resguardar isso, porque a gente está tratando do
principal ativo hoje do momento, que as pessoas mais querem, o que
é? O emprego. A situação hoje é tão complicada que as pessoas estão
gritando por emprego. Está muito difícil. Na área da saúde, a pessoa faz
um curso técnico de Enfermagem, paga uma faculdade de Enfermagem,
de Fisioterapia e aí, lamentavelmente, tem um salário de 1.200 para
um técnico, um pouquinho a mais de um salário mínimo, a gente sabe
da dificuldade. Um enfermeiro para trabalhar praticamente 180 horas,
por mês, um salário de R$ 2.500,00, que para grandeza da profissão, a
importância da Enfermagem é um salário inadmissível, pelo menos, no
meu entendimento. Eu acho que hoje pelo que a gente tem de inflação aí
acumulada nos últimos anos, neste ano, principalmente, é muito pouco.
Então precisa ser revisto isso de maneira urgente. E me solidarizar
aqui, nesse último minuto de crédito que a Assembleia bondosamente
tem nos dado, para me solidarizar com os técnicos de enfermagem
da UPA de Timon. Viralizou, no final de semana, um vídeo de uma
técnica de enfermagem que denunciou que estão colocando os técnicos
de enfermagem para fazer serviço de limpeza em toda a UPA. A gente
não está falando de organização do setor, a gente não está falando de
protocolos de organização, nada disso, a gente está falando de limpeza
para a qual tem um profissional específico, os assistentes de serviços
gerais, tem os empregos das pessoas destinadas para isso, a enfermagem
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tem que se preocupar é com medicamentos, com pacientes, com sinais
vitais, esse tipo de assistência. Então, técnico de enfermagem não é
para estar limpando, fazendo limpeza de UPA, não. A gente vai enviar
isso para a Emserh também para que providências sejam adotadas, pois
tenho certeza de que não vão compactuar com isso. Eu me solidarizo
aqui não apenas com a técnica que fez o vídeo e que foi muito corajosa
inclusive, mas com todos os técnicos de enfermagem do Maranhão.
Podem contar com a nossa vigilância. E ações como essa, a técnica a
ser submetida a isso, têm o nosso repúdio e não ficarão sem as devidas
medidas. Então, qualquer pessoa que estiver sendo vítima desse tipo
de ação, dentro do seu setor de trabalho, tem o nosso Instagram, nosso
Facebook para entrar em contato. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Com a palavra, o Deputado Antônio Pereira.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, deputados e secretários presentes à
Mesa, Deputada Andreia Rezende, Deputado Duarte, caros colegas
e deputadas presentes em plenário. Hoje estivemos na Comissão de
Economia, Senhor Presidente, presidida pelo nosso Deputado Zito
Rolim, que conduziu os trabalhos hoje na reunião na Comissão de
Economia. Estivemos presentes lá, infelizmente, apenas eu e o Deputado
Rolim, da Comissão de Economia, apesar de todos os colegas terem
sido convidados. Recebemos dois representantes da iniciativa privada,
Deputado César Pires. Deputado Vinícius, quero chamar a atenção, pois
recebemos hoje dois representantes da iniciativa privada ali na Comissão
de Economia. Um representante da VLI, que é uma subsidiária da Vale
do Rio Doce, que opera, tem ali uma grande oficina estrutural onde todos
os seus trens e vagões são reformados, têm manutenção em Imperatriz.
Estivemos, há mais ou menos 15 dias visitando esta estrutura com o
Governador Flávio Dino, ali na VLI, em Imperatriz, e hoje recebemos
doutor Fernando, que é diretor institucional, deputado Arnaldo Melo,
daquela empresa. Também recebemos o doutor Guilherme, que é da
companhia, que administra o Porto, companhia operadora do Porto do
Itaqui, que faz operação do Porto do Itaqui, e vimos ali e eles colocaram
os investimentos que estão se que foram realizados nos últimos dois
anos, por exemplo, pela empresa que opera no Porto do Itaqui, a
construção de um terminal de fertilizantes visando agronegócio,
naturalmente, e essa construção desse terminal na ordem de um pouco
mais 100 milhões de reais e que já está em operação com capacidade
aí para 70 toneladas/dia de armazenagem desse tipo de produtos,
fertilizantes, e previsto para agosto do ano que vem a construção de
um armazém no Tocantins para receber esses fertilizantes, entregando
exatamente até o Mato Grosso do Sul, passando pelo Tocantins, via
trem, porque todos os fertilizantes hoje que chegam ao Porto de Itaqui
saem via rodoviária, deputado Arnaldo Melo, exatamente, esse novo
investimento de mais ou menos de 200 milhões de reais é para que
se possa entregar em todo o Maranhão fertilizantes via vagões, por
meio da via férrea, por meio de trens, exatamente fazendo a integração,
como eles falam, você traz, você leva o fertilizante e você traz a soja,
você traz o milho, você traz o grão. E lá do armazém Tocantins o
caminhão que entrega o grão, já leva o fertilizante para lavoura, para
quem faz ali, para o lavrador, para o agricultor, para o agronegócio.
Então nós tivemos a oportunidade de receber essas duas pessoas e
que aproveitamos também, o Deputado Zito aproveitou, fez algumas
perguntas importantes, interessantes, os investimentos nas ferrovias que
estão transparecendo, sendo colocadas na imprensa, duas ferrovias que
serão ou poderão ser construídas no Estado do Maranhão, uma ligando
Açailândia a Alcântara e a outra ligando Balsas a Estreito no ramal
inteligente, do meu ponto de vista, e esse ramal foi pedido pela VLI, que
é exatamente para fazer para que se possa trazer o grão de Balsas para
Estreito e dentro do Estreito e chegar até aqui ao porto do Itaqui, via
trem, via vagões e também caso necessário chegar ao Porto de Santos e
Paranoá, via Norte/Sul, que já está sendo aquela parte mais superior que
pega o Centro-Oeste, indo até São Paulo, já está... foi inaugurada e já
está operando com algumas restrições e tem alguns consertos ainda que
estão sendo realizados na linha, ou seja, interligando Balsas com todo o
Brasil e portanto com todo mundo, com esses portos que chegarão esses
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produtos da agroindústria e serão transportados, naturalmente, para a
Europa, para a Ásia, para outros portos do mundo. Portanto, eu achei de
grande importância, também tratando ali do Porto Seco que está sendo
construído em Imperatriz, Senhor Presidente, falo Imperatriz, porque
é a capital da região, mas, na realidade, é em Davinópolis, que está se
transformando numa cidade de grande importância para o Estado do
Maranhão. O Porto Seco lá onde se achou o esqueleto do dinossauro,
com capacidade de movimentação de 11 mil contêineres, mais de mil
caminhões por dia. Portanto, são investimentos anunciados por essas
empresas que operam no Porto do Itaqui, companhia operadora do
Porto do Itaqui, importantes para trazer emprego, para empregar o povo
maranhense, mas também para o desenvolvimento econômica. Isso
tudo também abre, dá exemplo e abre as portas para que o Maranhão
possa receber outros investimentos de outras empresas. Eram essas as
minhas considerações nesta manhã, Senhor Presidente. Muito obrigado
pela tolerância.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, Senhor Presidente, deputados e deputadas,
Estado do Maranhão. Senhor Presidente, venho hoje me reportar
diretamente para lamentar o assassinato do membro da guarda desta
Casa, da segurança desta Casa, o nosso subtenente Israel, homem
de convívio quase que diário desta Casa, Senhor Presidente, que
vive um momento de luto. Quando assassinam um ser humano, um
pai de família, em especial um membro da segurança, é necessário
principalmente pensar o que poderia ter sido feito para evitar,
mas também a forma de se responder ao que aconteceu. Quando se
assassina, assim como foi o coronel que um dia desses assassinaram e
nunca se deu uma resposta à altura. Ir ao velório de um amigo, de um
colega de trabalho sem promover a prisão normal, a prisão celestial
de bandidos, fica ruim para um membro da segurança responder pelo
fato. Não pode virar costume, neste Estado, atirar, matar, eliminar, de
maneira fria e covarde, sem oportunidade de defesa para membros da
segurança pública. Eu inclusive lancei uma nota cobrando da Secretaria
de Segurança Pública, com rigor, a elucidação do crime, que não fique
igual a de outros membros como esse coronel que foi assassinado e que
nunca se respondeu à altura, fica ao acaso, especulando que vão prender
não sei quem, que não sei quem falou não sei o quê. Não é assim que
se elucida crime, um crime desses, não se vai atirando num membro da
segurança pública sem saber quem ele é. Foram assassinar um policial
militar e a Polícia Militar tinha que ter respondido à altura. Quando se
atira em um membro da segurança pública, a pessoa está se preparando
também para receber o revide no mínimo do mesmo tamanho. Mas falta
essa resposta do Estado, falta essa resposta da segurança pública. E eu
queria que a Assembleia, eu quero que os 42 deputados assinem uma
nota em conjunto, pedindo rigor na apuração desse assassinato. Por mais
que a Secretaria de Segurança, por mais que o governador e qualquer
outra pessoa diga que está sendo apurado, a gente sabe que se não tiver
uma cobrança diária, uma cobrança dizendo é assim, assim, não vai
se resolver, vai ficar mais uma vez como um crime não elucidado. É
uma indignação minha, mas eu tenho certeza mais ainda dos amigos, da
família, dos companheiros de farda que estão aqui hoje. Não podemos
deixar que crimes dessa barbárie tomem conta da nossa cidade, tomem
conta do nosso Estado. Se resolve com bandido é da forma que ele entra
contra polícia, polícia não pode ser refém de bandido não. Bandido
tem que estar escondido, bandido tem que estar acuado, não pode estar
caçando polícia como ele foi caçado não. Fica aqui a minha indignação,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Zé Inácio Lula, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, demais pares, galeria, imprensa, na verdade,
subo, mais uma vez, a esta tribuna para fazer um rápido registro. Hoje,
dia 19, é o dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. Então, não
somente o dia de hoje, mas durante todo este mês é importante pautar a
necessidade de se ter políticas públicas voltadas ao combate ao câncer.

12
12

QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2021

Porque assim, priorizamos ações específicas às mulheres maranhenses,
aí destaco esse dia que é o “Outubro Rosa” não só eu vim de rosa em
homenagem às mulheres a este dia, como também vejo a Deputada
Detinha de rosa, que também tem defendido a causa das mulheres, aqui
na Assembleia, assim como outras Deputadas, algumas que não estão
aqui, no caso da Deputada Ana, Deputada Helena, Deputada Daniella, a
Deputada Andreia Rezende, entre tantas outras mulheres que têm feito
a defesa de políticas públicas, de programas em defesa das mulheres
maranhenses. Mas destaco o dia, o “Dia Mundial de Combate ao
Câncer de Mama” ao mesmo tempo, eu quero aproveitar para destacar
a passagem no último dia 17, do Dia Internacional da Erradicação da
Pobreza, e, no dia 16, também foi o Dia Mundial da Alimentação. Duas
datas também importantes comemoradas e destacadas mundialmente,
que não tivemos oportunidade de fazer referência, aqui na tribuna. E
fazemos neste momento para chamar atenção, sobretudo da importância
desses dois temas: erradicar a pobreza e garantir alimentos no mundo
e garantir alimentos na mesa dos brasileiros. E o que nós temos visto
nesses últimos anos, sobretudo agora no período do governo Bolsonaro,
isso se dá muito de 2017 para cá, do governo Temer, mas sobretudo no
governo Bolsonaro, é o aumento da pobreza no Brasil, o aumento da
pobreza no Brasil e a consequência disso é o aumento da insegurança
alimentar dos brasileiros. Hoje, temos mais de 19 milhões de brasileiros
em insegurança alimentar, isso se dá por conta da política econômica do
Governo Federal que não tem sido uma política econômica que possa
garantir desenvolvimento econômico com inclusão social, sobretudo
uma política econômica que possa gerar emprego. Em função disso,
temos hoje mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Então, se
não tem o emprego, há uma volta da carestia, há uma volta da inflação,
a consequência são as pessoas não terem como comprar o alimento, e
muitos aí estão passando fome. Então, eu queria fazer esse destaque
dizendo que é preciso que haja uma rápida mudança nessa política
econômica que não prestigia o trabalhador, o povo brasileiro, e tem
servido simplesmente para fazer uma política que agrada o capital
especulativo, o capital internacional. Então, a alta do alimento se dá
paralelamente com o aumento da fome, com o aumento da pobreza no
Brasil. Por isso que nós temos hoje a carne mais cara, o arroz mais caro,
o feijão mais caro, o botijão de gás, em algumas cidades, chegando
a mais de R$ 120, assim como o preço da gasolina, do combustível
que está alto em algumas cidades do Brasil, chegando a mais de R$
7,00. A pobreza está generalizada no Brasil. Você vê o Estado de São
Paulo que aumenta a pobreza, o Rio de Janeiro que aumenta pobreza.
Recentemente, pessoas avançaram nos caminhões que têm resto de
comida, resto de alimentos, resto de carne, resto de ossos, para poder
matar a dor da fome. E ontem nós vimos viralizar no Brasil imagens
do Estado do Ceará, em Fortaleza, onde famílias foram captar resto de
alimentos no caminhão de lixo. Então, nós precisamos debater a volta
da pobreza no Brasil, fruto do desgoverno do Presidente Jair Bolsonaro.
Muito obrigado, Presidente, pela tolerância do tempo.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Medida Provisória 363, encaminhada pela mensagem governamental
que dispõe sobre a reestruturação de cargos e funções na estrutura
básica da Polícia Militar do Maranhão. Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Vai à promulgação. Medida Provisória n. 364, encaminhada pela
Mensagem Governamental 095 que dispõe sobre a reestruturação de
cargos na estrutura básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Maranhão. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Lei n.º
329, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à Redação Final. Projeto de Lei n° 339, de autoria do deputado Ciro
Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Redação Final. Projeto
de lei n° 340, de autoria do deputado Ciro Neto (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão.
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Aprovado. Vai à Redação Final. Projeto de Lei n° 299, de autoria do
deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Lei n° 160, de autoria da deputada Daniella Tema (lê). Deputada
está ausente? Está aqui, chegou. Bem-vinda, deputada Daniella (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei n° 200, de autoria
do deputado Ariston (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo
turno. Projeto de Lei n° 201, de autoria do deputado Ariston (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei n° 291, de autoria
da deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputada, eu chamei
o Projeto de Lei dos itens 10 e 11, mas a deputada Helena Duailibe
está ausente, então, tanto o item 10 quanto o item 11 ficam transferidos
para próxima sessão, assim como os itens 12 e 13. Item 14. Projeto
de Lei nº 155/2021, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 332/2021, de
autoria do deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
a segundo turno. Projeto de Resolução nº 016/2021, de autoria da
deputada Dra. Helena Duailibe (lê). A deputada Helena está ausente
fica transferido para próxima sessão. Requerimentos à deliberação
do plenário. Requerimentos nº 373 e 381, de autoria do deputado
Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos
à deliberação da Mesa: requerimento nº 361, de autoria do deputado
Wellington do Curso solicitando que depois de ouvida a Mesa enviar
expediente ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Francisco
Gonçalves solicitando esclarecimentos sobre os motivos pelos quais a
escala de trabalho de funcionários da FUNAC-MA foi alterada para 12
por 36. Como vota a deputada Andreia Martins Rezende? Como vota
a deputada Cleide Coutinho? Deputada Cleide Coutinho, é o item 18,
deputada... Indeferido, o requerimento. Requerimento nº 363, de autoria
do deputado Wellington do Curso solicitando depois de ouvida a Mesa
seja encaminhada a Comissão de Direitos Humanos que realize uma
visita in loco em data e horário a serem definidos, à Fundação da Criança
e do Adolescente do Maranhão, a FUNAC, unidades da Maiobinha
e São Cristóvão. Como vota a deputada Andreia Martins Rezende?
Como vota a deputada Cleide Coutinho? Deferido o requerimento, fica
encaminhado à Comissão de Direitos Humanos que deliberará sobre a
data a ser realizada a visita. Requerimento 367, de autoria do deputado
Wellington do Curso (lê). Deputada Andreia Martins Rezende votou
pelo deferimento. Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – Voto pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Cleide Coutinho votou pelo deferimento. Deferido o
requerimento. Item 21 da pauta: Requerimento nº 368 (lê). Como vota
a Deputada Andreia Martins Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – Voto pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deferido o requerimento. Requerimento nº 369 (lê). Como vota a
Deputada Andreia Martins Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Deputada Cleide
Coutinho? Habilite o áudio, deputada. É pelo Deferimento? Indeferido
o requerimento. Requerimento nº 370, de autoria do deputado
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Wellington do Curso, solicitando que seja encaminhado expediente ao
Presidente da MOB, Daniel Carvalho, para que encaminhe cópia do
processo licitatório para a concessão do serviço público aquaviário de
passageiros. Como vota a deputada Andrea Martins Rezende? Como
vota a deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO - Pelo Indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Indeferido o Requerimento. Requerimento nº 371, de autoria do
deputado Wellington do Curso, solicitando que depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado o expediente ao Presidente da MOB solicitando
que encaminhe as razões que levaram a publicação de erratas da
concorrência pública nº 01 que retirou a exigência do patrimônio líquido
na ordem de 1% do valor da contratação de quinze milhões e seiscentos
mil reais passando para dez, ou seja, cento e cinquenta e seis milhões
e quinhentos mil reais e também reduziu 5% da garantia. Como vota
a deputada Andreia Martins Rezende? Como vota a deputada Cleide
Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO - Pelo Indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Indeferido o Requerimento. Item 25 da pauta solicitando que seja
encaminhado expediente, o Requerimento nº 372, de autoria do
deputado Wellington do Curso, solicitando que seja encaminhado
expediente à Secretária de Estado de Gestão, Flávia Alexandrina,
solicitando informações sobre os motivos pelos quais os servidores
públicos estaduais vinculados ao FUNBEN não conseguem marcar
consultas, por meio do call center do Hospital do Servidor. Como vota
a deputada Andreia Martins Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Como vota a deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Indeferido o requerimento. Item 26 da pauta. Requerimento n° 382, de
autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a deputada
Andreia Martins Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo Indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Como vota a deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Indeferido o Requerimento. Requerimento n° 383, de autoria do
deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a deputada Andreia
Martins Rezende?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Como vota a deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Indeferido o requerimento.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Inscrita a deputada Daniella Tema, por 30 minutos, com apartes.
A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, imprensa, telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembleia, internautas, bom dia a todos e a todas. Hoje, eu venho a
esta tribuna muito bem acompanhada pela Emile Carina, uma menina
que faz parte do projeto PLAM, Projeto Meninas Ocupam, que hoje
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está ocupando o meu gabinete como deputada por um dia. Quero dar
aqui boas-vindas a Carina e falar da importância desse Projeto Meninas
Ocupam e apresentar um pouco sobre ele para V. Ex.ªs. O Meninas
Ocupam é uma ação global da PLAN International, em que uma menina
é iniciada como líder de um espaço político, econômico ou social, desde
que a experiência seja significativa e impactante para meninas e as
parceiras envolvidas. No mês de outubro, as meninas ocupam a cadeira
de uma liderança, oportunidade para ampliar o poder de meninas e
para mostrar o compromisso de empresas, instituições, veículos e
governos em apoiar a igualdade para meninas, dando espaço para que
elas elevem as suas vozes. A ocupação encoraja a organização e as
instituições a ouvirem as vozes das meninas e obterem informações,
a enxergarem questões do ponto de vista delas. Por isso, ao promover
ocupações, o movimento pretende mudar as percepções das pessoas
sobre as possibilidades que existem para meninas e jovens mulheres.
Elas também podem ser tomadoras de decisões, líderes e produtoras
de mudanças. Essa menina hoje, que é a menina Karina Emily, está
ocupando o meu gabinete por um dia e é deputada por um dia na
Assembleia Legislativa do Maranhão. Nós temos defendido a bandeira
das mulheres, na Assembleia Legislativa, e somos responsáveis hoje pela
Lei nº 11.371/20 que institui o Dia Estadual da Menina no Maranhão,
um dia muito importante que reúne iniciativas que promovam o direito
das meninas e que combatam também a desigualdade de gênero,
proporcionando, assim, a possibilidade para essas meninas aprenderem,
crescerem e se tornarem jovens livres e mulheres livres. Então, Emily,
em seu nome, eu dou as boas-vindas a você, na Assembleia Legislativo
do Maranhão, e a todas as meninas que tiveram a oportunidade de ocupar
um espaço de poder, seja ele no governo eu em instituições privadas.
Acredito muito na importância de incentivar, de motivar e, acima de
tudo, de mostrar para vocês que nós somos capazes de ser o que nós
quisermos ser e ocupar o lugar que nós quisermos ocupar. Nós só
precisamos, acima de tudo, Deputado Arnaldo Melo, de oportunidades.
Então, quero aqui parabenizá-la pela coragem, parabenizar a iniciativa
da PLAN por esse importante projeto e quero aqui apresentar a Emily
para todos os meus colegas presidentes. Estou acompanhada hoje da
menina Emily que está participando da sessão porque ela está ocupando
o meu gabinete por um dia como Deputada Emily hoje na Assembleia
Legislativa do Maranhão, com o objetivo de justamente incentivar,
empoderar e mostrar para essas meninas que elas podem ocupar o lugar
que elas quiserem ocupar. Agradeço aqui profundamente o espaço na
Assembleia e quero dizer, que nós estamos engajados nesse projeto,
que essa parceria com a PLAN é uma parceria que dado certo e que por
meio dessa parceria, eu tenho certeza, Deputada Detinha, que nós vamos
encorajar muitas meninas como a Emily e Karina a correrem atrás dos
seus objetivos, a buscarem e a entender que essas meninas, que, daqui
a pouco, se tornarão mulheres, Deputado Hélio Soares, poderão ocupar
o espaço que elas quiserem ocupar. Agradeço profundamente a atenção
de todos os pares dessa Casa, muito obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Democrático
PP/Solidariedade. Deputado Ciro Neto. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Bloco Parlamentar Independente MDB/PRTB/PMN,
Deputado Arnaldo. Declina. Bloco Parlamentar Democrático PL/
Republicanos.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Deputado Hélio Soares, por oito minutos. E se o Deputado
Hélio Soares solicitar o Tempo da Liderança, está aberto.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Hélio, V. Ex.ª tem oito minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputadas e deputados,
correligionários, internautas, serventuários da Casa, todos que
nos assistem meus cumprimentos. Cabe-me o dever aqui nesse
momento, Senhor Presidente, muitos amigos, o pessoal da imprensa,
principalmente me fazendo perguntas sobre posicionamento, como
todos nós temos a nossa própria curiosidade de saber das coisas,
dos acontecimentos, principalmente a parte política que mexe com
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o sentimento de nosso país. E nós aqui no Maranhão não somos
diferentes, somos todos movidos ao sentimento que nos envolve, ao
sentimento que nos impulsiona, a energia que nós produzimos, tocados,
certamente, já que nós somos políticos, pelo nosso direito que nós
exercemos. Nosso direito democrático tocado pela essência da nossa
democracia, Deputados e Deputadas, não vejo nada a mais, nada a
menos do que exercermos as nossas prerrogativas. É bem verdade que
o principal disso tudo é saber os limites de cada um de nós. As pessoas
que exercem todos os Poderes: Executivo, Judiciário e o Legislativo.
São Poderes independentes, porém nosso estado, nosso Brasil, só
funciona com a harmonia entre esses Poderes. Onde há desarmonia,
há sofrimento, sequelas, feridas muitas vezes incuráveis, dependendo
organicamente da pessoa que armazena ou não determinadas agressões.
Quando você exerce algum cargo, principalmente na área política,
todos nós estamos sujeitos e, às vezes, muita gente procura incentivar
o contrário do lado bom, do lado da solidariedade, do lado do amor,
do lado do respeito. É aquela situação que, quanto pior, melhor. E o
nosso partido não envereda por esse caminho, o nosso partido exerce,
dentro das suas prerrogativas, dos seus limites, o direito a sua vontade,
acima de tudo, com a responsabilidade de respeitar os limites de
cada um. Onde terminam os meus direitos, começam os direitos dos
outros, começam os direitos do ser humano, já que nós vivemos em
sociedade. A sociedade civil organizada cobra de nós essa harmonia,
cobra de nós o espírito de desenvolvimento na verdade, mas cobra de
nós também a independência, a independência política, a independência
de desenvolvimento, de você colocar as suas ideias e discutir em todos
os níveis, no campo das ideias, no campo ideológico, no campo da
respeitabilidade e da união para que os nossos eleitores sintam-se
verdadeiramente protegidos por quem eles elegeram, por quem eles
escolheram na hora de votar, passando muitas vezes, como eu costumo
dizer, uma procuração em branco. Quando você vai às urnas, você
escolhe uma pessoa porque confia, porque sabe da sua história, sabe de
seu procedimento, sabe do seu caráter, na intenção de errar o mínimo
possível, já que o ser humano, Senhor Presidente, é vulnerável e, às
vezes, se dobra por uma notícia, não tendo o cuidado de verificar se a
notícia é verdadeira ou qual é a essência que traz essas noticia, para o
mal ou para o bem. E nós estamos aqui, queridos parlamentares, nobres
colegas, primeiro, para tornar pública a unidade do nosso partido,
Deputado Rildo Amaral. Nós tivemos hoje... e eu até parabenizo
o líder desta Casa pelo Bloco Liberal, o PL, na pessoa do nobre
Deputado Vinícius Louro. Uma entrevista hoje na Mirante, veículo de
comunicação, um dos maiores aqui do Maranhão, sem menosprezar os
outros, porque todos são importantes pelas notícias que levam aos nossos
telespectadores, aos nossos ouvintes, tanto televisiva como auditiva,
como de todos os meios de comunicação é importante e é salutar a
notícia que levam até aos ouvintes e aos telespectadores, parabéns por
esse momento também e que nós atravessamos. Mas parabenizo-o,
Deputado Vinícius, pela entrevista. Uma entrevista consciente, mas
uma entrevista esclarecida e, eu, na qualidade de presidente do Partido
Liberal do Maranhão, estamos aqui para dizer que nós estamos com a
unidade na nossa essência político-partidária para que podemos marcar,
marchar com segurança, com os nossos aliados, aos nossos eleitores e
àqueles que saibam que a consciência política e democrática faz parte
dos nossos direitos, faz parte de nossas vidas, e é com esse espirito que
nós marcharemos. Não somos contra ninguém, nós não estamos aqui
crucificando A e B, porém cobramos fidelidade para aqueles grupos
que nós fazemos parte, que nós estamos coesos com o fim único de
melhorar cada vez mais o Maranhão. Não se admite jamais político de
boa-fé, que traz consigo a esperança, Deputado Pastor Cavalcante, de
melhorar cada vez mais as suas cidades e o seu próprio Estado, com os
índices sociais, cada vez mais frágeis, cada vez mais desacreditados,
cada vez mais precisando de socorro e o Estado Democrático de Direito
nos permite concordar e discordar. E, nesse momento aqui, nobres
companheiros, principalmente, aqueles que são filiados ao Partido
Liberal, que, por si só, já diz, Partido Liberal. O que quer dizer isso?
Quer dizer que é partido que tem na sua essência orgânica a liberação.
A livre espontaneidade de todos, somos livres para fazer aquilo que
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nós sentimos. E a política nos permite isso e esse momento que nós
atravessamos que cada vez mais da consolidação democrática brasileira
não nos permite mais subserviência, permite, sim, que nós coloquemos
nossa intenção, o nosso sentimento e cumprimos, tentamos cumprir
aquilo que se faz nos palanques, que é zelar, proteger, brigar, fazer tudo
aquilo, a renovação da esperança desse povo cada vez mais necessitado.
Se não bastasse tudo isso, ainda somos cometidos pela pandemia em
nível mundial e nós, em vez de nos unirmos para que possamos amenizar
a situação do povo brasileiro e do povo maranhense, ficam brigando
aí politicamente, é governador brigando com presidente, presidente
brigando com governador. E isso semeia a insegurança para os nossos
eleitores. Nós temos que dar exemplos, exemplos de solidariedade, não
de maldade, não daqueles que aproveitam a oportunidade para diminuir
os outros. Até se for o caso, até mandar prender.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Hélio, só um instante. Peço que libere o microfone, o sinal
para o Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Peguei um susto,
Presidente. Pensei que sua benevolência tinha exaurido, tinha ido no ar,
como aqueles foguetes, agora diz que foguete não dá ré, ontem eu fiquei
confuso com isso, espero que os meus foguetes sejam benéficos a nossa
sociedade. E nós, para concluir aqui, Senhor Presidente, antecipando
meu agradecimento pela sua benevolência costumeira, nesta Casa,
vou aqui tentando concluir e pedir àqueles que exercem o poder que
tenham limites, porque o que você faz hoje para o ser humano, para
o seu coirmão amanhã pode voltar para si mesmo. Não esqueçamos
que nós somos todos iguais, não vamos esquecer que a democracia foi
feita com o sentido, com a essência da igualdade e não da opressão,
e não de esmagar aquele que você não gosta ou esmagar aquele que
não concorda com os seus princípios. Discordar, senhoras e senhores,
é salutar, discordar é exercer o direito da liberdade, discordar é fazer
com que você seja ouvido e não ser massacrado. Sou contra qualquer
tipo de massacre, principalmente quando você não está lá para se
defender. Refiro-me ao povo que está precisando de defesa, não defesas
como esta, eu acho que todo mundo é consciente, sabe o seu dever
cívico e seu dever moral, não devemos nunca prejulgar ou antecipar
julgamentos, para isso foi criada a justiça, para que seja feita na sua
essência verdadeiramente dita, o seu papel de julgar A ou B, prender ou
soltar. Essa inoportunidade, Deputado Inácio, nós temos que contribuir
para que ela seja exaurida, para que ela seja banida do nosso meio ou
da nossa vontade de acordo com o poder que V. Ex.ª exerce. Tem que
usar o poder para fazer o benefício, para ser solidário, para amenizar
o sofrimento dos nossos irmãos, para amenizar o sofrimento daqueles
que não têm o direito da fala. Deputado Vinícius, concedo-lhe já, é
porque eu já passei dos 25 anos, se eu não der uma sequência naquilo
que eu estiver falando, eu posso me confundir a liberdade com o ódio,
posso confundir o preço, posso confundir as coisas que movem o ser
humano e que todos nós somos passíveis de erros, por isso já peço ao
público algumas vezes que eu errei, que eu possa ter errado, ficam aqui
as minhas escusas para que eu possa começar a fazer isso com os meus
eleitores ou com o povo de uma maneira geral. Concedo-lhe o aparte,
Deputado Vinícius, com a benevolência e o consentimento do nosso
Presidente. Esteja à vontade.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) – Muito
obrigado, Deputado Hélio Soares. Primeiramente, eu quero parabenizálo por suas palavras, nesta Casa, nesta tribuna, e agradecer desde já pelo
apoio, V. Ex.ª que é o nosso presidente do PL, no Estado do Maranhão,
corrobora ainda mais com o que eu falei na nossa entrevista na TV
Mirante. O PL é uma unidade, o PL é uma família, e nesses momentos
difíceis, a gente tem como base a família, e isso é o nosso sentimento
perante o partido que V.Exa. como o Deputado Federal Josimar de
Maranhãozinho, sempre tem dito em todas as nossas reuniões, como
também naquele grande evento com os prefeitos, mais de 57 prefeitos.
Como também esse evento dos prefeitos na residência do Deputado
Federal Josimar de Maranhãozinho, como também na reunião que
nós tivemos um grande evento, aliás, um grande evento na cidade de
Bacabal, com todos os vereadores que fazem parte desse grupo. E o que
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eu coloquei na nossa entrevista, V.Exa. colocou com mais propriedade,
com mais zelo, falando dos poderes, falando do respeito ao próximo, e
acima de tudo, assegurar o direito de cada cidadão, como se manda a
lei. E isso, a gente tem observado bastante, as coincidências que vêm
acontecendo no Estado do Maranhão. E ali, eu fui solidário, eu fui
parceiro, falo fui à minha entrevista, quando eu falei na TV Mirante,
hoje de manhã. Fui leal ao Deputado Josimar de Maranhãozinho,
porque eu entendo que a forma que o Deputado Federal Josimar de
Maranhãozinho, trata política com seriedade, com compromisso, com
zelo e, acima de tudo, com a sua palavra empenhada e cumprida, é que o
Maranhão precisa hoje. E esse projeto político, Deputado Hélio Soares,
o Maranhão já está tendo conhecimento, que é o que realmente precisa,
acabou-se a era que os candidatáveis iam nas bases, iam nas cidades
prometer e não cumprir. E esse é o diferencial que nós temos do nosso
pré-candidato a Governador Josimar de Maranhãozinho, quando ele
tem ali as suas parcerias, o compromisso empenhado na sua eleição e aí
os agradecimentos vêm em forma de obras beneficiando e melhorando
a qualidade de vida da população. Eram essas as minhas palavras,
deputado Hélio Soares, e muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Eu agradeço
e muito me honra o aparte de V.Exa. solicito à Mesa Diretora que
incorpore ao meu pronunciamento para que fique aqui adicionado nas
páginas da história da nossa Casa. Senhor Presidente, agradecendo aqui
e o convidando também, deputado Othelino, que o PCdoB para que
teve problema com legenda, com cláusula de barreira, guia de barreira,
há uma negociação, presidente, em Brasília, dos Partidos uma mini
federalização dos partidos, possivelmente, o nosso partido deve unir-se
a outros, discutir aí o campo ideológico para que se aproxime bastante
V.Exa. está convidado, oficialmente, pelo Presidente do PL, sem
arrogância nenhuma, eu só estou lhe falando, porque a gente levará aos
quadros para que V.Exa. seja recebido com tapete vermelho aqui, assim
como outros também, deputado Arnaldo Melo, deputado Fábio Braga,
deputado Fábio, nós estamos aí de portas abertas. Eu quero deixar bem
claro, deputado Arnaldo Melo, os seus cabelos brancos nos estimula ao
caminho da sensatez, não estamos aqui fazendo oposição nem medindo
forças, nós estamos aqui verdadeiramente exercendo o nosso estado
democrático de direito, vivemos isso e, melhor ainda, nós vivemos
a sensação de estar cumprindo com o nosso dever, não com o dever
cumprido, porque, enquanto vida tivermos, enquanto mandato tivermos,
enquanto falarmos que somos políticos, nós estaremos devendo a
nossa população o crédito que ela nos dá para sermos alguma coisa,
para sermos seus legítimos representantes. É com esse dever e honra,
Vinícius, que eu estou aqui para reafirmar a nossa unidade partidária
com sensatez, com equilíbrio que todos nós precisamos. É com essa
contribuição que eu aqui estou, para unirmos e para cada vez mais
demonstrarmos à nossa população o equilíbrio de cada um. Estamos
aqui para deflagrar guerra, para abrigar, para dizer e o tempo nos dirá
o verdadeiro caminho da verdade, todo mundo se solidarizou com a
nossa Deputada Detinha, que foi com a casa lá, por uma decisão judicial
inoportuna, na verdade que nós achamos, por causa da prerrogativa que
cada um tem, mas isso a justiça dirá mais à frente, não para condenar
também quem quer que seja, mas para dar direito a quem tem direito.
Obrigado, Mesa Diretora, Presidente. Fica aqui o meu agradecimento
a todos, Deputado Zé Inácio. Em relação à Presidência da República,
candidatos, ninguém está falando ainda, isso vai ser resolvido em um
nível maior do que o nosso. Nós estamos aqui, mas devo lhe dizer que
somos soldados do nosso partido, do Partido Liberal. Muito obrigado
a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Hélio, muito obrigado pelo convite, pela gentileza habitual.
Pela liderança do MBD, Deputado Roberto Costa, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho aqui a esta tribuna trazer uma notícia
muito importante para mim. Nós passamos esses dias agora, na cidade
de Bacabal, nas festividades ainda do Dia das Crianças, fazendo grandes
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festas, grandes homenagens, mas eu também recebi um convite, ontem,
na segunda-feira, da Faculdade Pitágoras, da coordenadora, a Loyane,
e do Doutor Fernando Ciriaco, que é o coordenador da área médica
da Faculdade Pitágoras no Brasil. Nós temos um grande sonho,
há muito tempo, na cidade de Bacabal, que é a questão do curso de
Medicina. Essa luta eu encampei com o Senador João Alberto, há
muitos anos, com o Deputado Federal João Marcelo. Estivemos, há
mais de 10 anos, na época, ainda com o Ministro da Educação, Aluízio
Mercadante, por duas vezes. Estivemos também no governo Temer,
já como Ministro do governo Temer, também da Educação. Naquela
época, tinha compromisso do Ministério da Educação de abrir um curso
de Medicina, na cidade de Bacabal, uma conquista do Senador João
Alberto para a cidade. Durante todo esse tempo, nós tivemos alguns
dissabores. No primeiro edital que foi lançado, eu lembro que três
cidades foram contempladas: Imperatriz, Pinheiro e Bacabal, e seria
o curso de Medicina feito pela Universidade Federal do Maranhão,
um novo campus que seria aberto para garantir o curso de Medicina,
deputado Neto Evangelista, e o que aconteceu na época que antigas
gestões passadas não conseguiram habilitar o município para efetivação
do curso. Com isso, nós perdemos uma chance importante de termos
o curso de Medicina, enquanto isso Imperatriz conseguiu fazer o
curso de Medicina, a cidade de Pinheiro também que foi agraciada
como Bacabal no edital, também conseguiu fazer a execução das suas
responsabilidades para que pudesse ter sido implantado, e Bacabal
ficou de fora, mas a nossa luta continuou incansável, tivemos de novo
em 2014 também junto com o senador João Alberto, lutando de novo
para que o arquivamento do nosso processo fosse reaberto e assim foi
feito mas, mais uma vez, a comissão do Ministério da Educação foi
em Bacabal e reprovou o relatório também na época da prefeitura, foi
mais uma derrota na época do município e que terminou criando um
certo desânimo, mas a nossa vontade, o nosso sonho continuou sendo
trabalhado, até que, em 2018, e aí nós conseguimos, mais uma vez,
que o Ministério da Educação, que abriu um edital bem amplo para
todo o Brasil, também colocou cidade de Bacabal, a cidade de Santa
Inês, a cidade de Açailândia e, se eu não me engano, Chapadinha, e
quem ganhou este edital foi inclusive a faculdade Pitágoras que
começou a trabalhar a implantação do curso de Medicina, na cidade
de Bacabal. Já houve várias etapas, e eu preciso destacar que o prefeito
Edvan Brandão, também junto com a gente, conseguiu agora em todos
os momentos que precisou do município de Bacabal, da prefeitura, o
prefeito Edvan conseguiu de forma muito hábil e priorizando também
a implantação do curso, que a parte da prefeitura fosse toda executada,
e a prefeitura conseguiu fazer a sua parte para que a gente pudesse ter
o curso de Medicina. E agora nós tivemos, ontem, a última visita de
avaliação da Comissão do MEC, do Ministério da Educação, que está
na cidade de Bacabal. E ontem eu acompanhei também junto com os
diretores da Faculdade Pitágoras, uma parte da vista, inclusive já com
o corpo docente, que já está contratado pela faculdade, os professores
que ministrarão as aulas no curso de Medicina. E a Pitágoras está
com uma estrutura já de laboratórios, de salas de aula, que não deixa
a desejar a faculdade nenhuma, do Brasil. E hoje nós estamos com
uma esperança muito grande que esta última avaliação seja aprovada
para que a gente possa ter definitivamente o curso de Medicina na
cidade, para que, se Deus quiser, eu acredito que até o final do ano ou
no começo do ano, seja feito o vestibular para 50 vagas. E ontem foi
solicitado também pela Faculdade Pitágoras que a rede hospitalar do
estado também pudesse fazer um convênio com a Faculdade Pitágoras
para reforçar toda a estrutura que será oferecida para os alunos. Liguei
imediatamente para o Secretário Carlos Lula, que nos atendeu, coloquei
já para ele essa demanda, essa reivindicação e a importância que tem
o curso de Medicina para Bacabal, para a região do Mearim e para o
Maranhão, e ele, prontamente, já está aguardando o pedido da Faculdade
Pitágoras para ser feito para que o governo, também, a Secretaria de
Saúde do Estado faça esse convênio para que a gente possa reforçar
a nossa infraestrutura hospitalar para servir também para a faculdade
fazer as aulas presenciais também dos nossos alunos. Então é uma
conquista muito importante, não é só do Deputado Roberto Costa, nós
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temos uma luta antiga por isso, mas também do senador João Alberto,
deputado João Marcelo, é uma vitória também do prefeito de Bacabal,
nosso companheiro Edvan Brandão, é uma conquista importante para
toda a cidade. Bacabal sempre foi reconhecida como um grande Polo
de saúde da região do Médio Mearim. E acredito que esta faculdade
vem reforçar, cada vez mais, esse direcionamento da cidade como uma
grande prestadora de serviço para toda aquela região. Então, é uma
conquista que nós estamos esperançosos que realmente aconteça e que
venha a tender a nossa cidade, mas, acima de tudo, o Maranhão com
mais médicos, obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Ficaram na reserva o Deputado César Pires. Não está mais no plenário.
O Deputado Wellington do Curso.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Sexagésima Primeira Sessão Ordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia catorze de outubro de dois mil e
vinte e um.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Gomes.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira,
Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio
Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, 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): Adelmo Soares,
Ana do Gás, Arnaldo Melo, César Pires, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal,
Duarte Júnior, Fábio Macedo, Mical Damasceno, Pastor Cavalcante e
Ricardo Rios. 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):
Fábio Braga e Wellington do Curso. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando a discussão e votação, em primeiro turno, regime
de prioridade, o Projeto de Lei nº 300/2021, de autoria do Poder Executivo, encaminhado pela Mensagem nº 061/2021), que institui a política
de redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, da conservação dos estoques de
carbono florestal, do manejo sustentável de florestas e do aumento de
estoques de carbono florestal (redd+), da gestão dos ativos ambientais e
do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) do Estado do Maranhão,
denominada sistema jurisdicional de redd+ e psa, e altera a Lei Estadual
nº 11.000, de 02 de abril de 2019, para ampliar o escopo de atuação
do Maranhão parcerias – MAPA. Com parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), relator Deputado Adelmo
Soares e da Comissão de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável, relator Deputado Rafael Leitoa, o referido projeto foi aprovado. Em
tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei n° 214/2021, de autoria do Deputado Fábio Braga, que cria a Semana Estadual da Defesa
Sanitária Agropecuária no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
providências. com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O Projeto de Lei n° 160/2021, de autoria da Deputada
Daniella Tema, foi transferido devido à ausência da autora. Ainda em
primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa n° 004/2021, de autoria do Deputado Fábio Braga, que
concede o título de Cidadã Maranhense à engenheira agrônoma Gisela
Regina Introvini, natural do Estado do Paraná, com parecer favorável
da CCJC. Sujeito a deliberação do Plenário, foi aprovado o Requerimento nº 365/2021, de autoria do Deputado César Pires, solicitando que
depois de ouvido o plenário, seja realizada uma sessão solene, no dia
11 de novembro de 2021, para entrega do título de cidadão maranhense
ao Dr. José Wilson de Araújo e Silva. Os Requerimentos nºs: 361, 363,
367 a 382/2021, todos de autoria do Deputado Wellington do Curso,
tiveram sua votação adiada a pedido do autor. No primeiro horário do
Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destinado aos
Partidos ou Blocos o Deputado Wellington do Curso falou pelo Partido
Social da Democracia Brasileira-PSDB. No Expediente Final, pronunciaram-se os Deputados Rildo Amaral e Doutor Yglésio. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse
lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São
Luís, 14 de outubro de 2021.
Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente
Deputado Wellington do Curso
Primeiro Secretário, em exercício,
Deputada Betel Gomes
Segunda Secretária, em exercício
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 363, DE 01 DE SETEMBRO
DE 2021)
LEI Nº 11.560 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a reestruturação de
cargos e funções na Estrutura Básica da
Polícia Militar doMaranhão.
Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 363, de 01 de setembro de
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º Ficam extintas nove vagas de 1º Tenente QOPM do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Maranhão.
Art. 2º Ficam criadas seis vagas para o Quadro de Oficiais de
Saúde da Polícia Militar do Maranhão, conforme disposição abaixo:
I – 01 (um) cargo de Tenente Coronel QOSPM Médico –
Chefe da Divisão Médica;
II – 01 (um) cargo de Capitão QOSPM Médico – Chefe da Divisão Médica do interior do Estado;
III – 01 (um) cargo de Capitão QOSPM Médico – Subchefe da
Divisão Médica do interior do Estado;
IV – 01 (um) cargo de Capitão QOSPM Médico – Membro da
Junta Militar de Saúde do interior do Estado;
V – 02 (dois) cargos de Capitão QOSPM Médico – Membros da
Junta Militar de Saúde;
Art. 3º Ficam extintas nove vagas do Quadro de Oficiais de
Saúde da Polícia Militar do Maranhão, conforme disposição abaixo:
I – 02 (dois) cargos de Major QOSPM Médico;
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II – 03 (três) cargos de Major QOSPM Dentista;
III – 03 (três) cargos de Major QOSPM Veterinário;
IV – 01 (um) cargo de Major QOSPM Psicólogo.
Art. 4º Ficam criadas nove vagas de Major QOPM para o Quadro de OficiaisCombatentes da Polícia Militar do Maranhão.
Art. 5º Os ocupantes dos cargos criados na estrutura da Polícia Militar do Maranhão, na forma disposta, farão jus a Retribuição de
Chefia e Comando, com atribuições fixadas pelo Comandante Geral da
PMMA.
Art. 6º Não haverá qualquer aumento de despesas com
pessoal, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 173, de
27 de maio de 2020.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de agosto de 2021.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e
correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 19 de outubro de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 364, DE 01 DE SETEMBRO
DE 2021)
LEI Nº 11.561 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a reestruturação de
cargos na Estrutura Básica do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão.
Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 364, de 01 de setembro de
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º Ficam extintas as seguintes vagas na estrutura básica do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão:
I

- do Quadro de Oficiais de Saúde Médicos - QOSM:
Posto
Major

Quantidade
01

II - do Quadro de Oficiais de Saúde Dentistas - QOSD:
Posto
Major

Quantidade
01

III - do Quadro de Oficiais Auxiliares de Odontologia - QOAO:
Posto

Quantidade

2º Tenente

01

Art. 2º Ficam criadas as seguintes vagas na estrutura básica do
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão:
I

- para o Quadro de Oficiais Combatentes - QOCBM:
Posto
Quantidade

Major

17

02

II - para o Quadro de Oficiais Auxiliares de Saúde - QOAS:
Posto
2º Tenente

Quantidade
01

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 30 de agosto de 2021.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e
correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 19 de outubro de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 030/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 283/2021,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que “Institui normas
protetivas ao consumidor, associadas ao direito à informação e regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito.”.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
integral da matéria em Parecer de nº 524/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem
respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos direitos
sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
e) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança e adolescente; i)
assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do idoso. l) política
de proteção ao portador de necessidades especiais e; m) respeito aos
direitos da mulher e da família.
Justifica o autor que a presente proposição de Lei objetiva
garantir aos consumidores do estado do Maranhão, além do direito
à informação sobre o motivo de indeferimento do crédito ou a negativação da aceitação do crédito, a certeza e segurança de que eles serão
comunicados, quando do lançamento de seus nomes nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito.
Cabe destacar que, a existência de arquivos com informações sobre os consumidores é essencial para o crescimento econômico do país,
tendo em vista que auxiliam para uma concessão de crédito, de modo a
permitir a avaliação dos riscos de uma futura inadimplência. Não obstante a sua importância para a economia, a utilização inadequada de
informações sobre o consumidor poderá ir de encontro aos princípios
constitucionais à privacidade e à honra. Em função dessa possibilidade, é essencial o Estado estabelecer regramento adequado ao assunto.
Atualmente, quando os consumidores solicitam crédito para
aquisição de algum produto e/ou serviço, as empresas verificam – além
das pendências financeiras – junto aos órgãos de proteção ao crédito,
o sistema de score de crédito, que segundo o Serasa “é o resultado dos
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hábitos de pagamento e relacionamento do cidadão com o mercado de
crédito”, avaliado mediante pontuação que varia de 0 a 1.000.
Todavia, sabemos que é recorrente a inscrição indevida dos consumidores em órgãos de proteção ao crédito. Ocorre que, apesar de
demonstrarem o erro, o score de crédito não retorna ao seu estado anterior, ou seja, a pontuação continua baixa. Dessa forma, a ferramenta
que auxilia o processo de tomada de decisão de concessão de crédito
e a realização de negócios, fere às normas de defesa do consumidor e
afrontam as garantias constitucionais.
Portanto, a comprovação da entrega da comunicação, mediante
protocolo de aviso de recebimento assinado (AR), se consubstancia em
prova robusta que dá a certeza e a segurança de que o consumidor foi
comunicado do fato, considerando-se que a postagem pelos Correios
comprova apenas o encaminhamento da comunicação, mas não prova
que ela foi pelo menos entregue para o devedor em seu endereço.
Assim, em análise meritória, verifica-se que a presente propositura de Lei é de essencial relevância aos consumidores do Estado
do Maranhão, visto que não terão seu nome negativado indevidamente, evitando assim desgastes com litígios judiciais.
Logo, as proposituras de Lei em defesa e proteção dos consumidores, sempre são indispensáveis para evolução de nossa sociedade, o que opino pela aprovação do Projeto de Lei, ora em análise.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 283/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n°
283/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 031/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 151/2021,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que “Dispõe sobre a
validade dos créditos eletrônicos dos usuários de transporte público
coletivo semiurbano no âmbito do Estado do Maranhão.”.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
integral da matéria em Parecer de nº 479/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem
respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos direitos
sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
e) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança e adolescente; i)
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assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do idoso. l) política
de proteção ao portador de necessidades especiais e; m) respeito aos
direitos da mulher e da família.
Justifica o autor que o transporte público é, imprescindível para
a vitalidade econômica, a justiça social, a qualidade de vida e a eficiência das cidades.
No caso dos ônibus semiurbanos, a importância é ainda maior,
haja vista a necessidade do transporte de passageiros entre as áreas
metropolitanas e aglomerações urbanas, mediante o pagamento da tarifa.
Com a lacuna atualmente existente na legislação estadual sobre
a validade dos créditos eletrônicos há uma insegurança jurídica do
consumidor, estando passível de regulamentações equivocadas causando prejuízo à parte mais vulnerável da relação de consumo.
No Brasil, a questão do transporte urbano é especialmente sensível. A rigor, a ausência de planejamento urbano, especialmente viário,
a péssima situação de conservação da maioria dos veículos destinados
ao transporte público, e o aumento significativo da população urbana
nas últimas décadas, bem como o incentivo à aquisição de automóveis
de uso individual, tradicional instrumento de política econômica de
estímulo ao consumo trouxeram sensíveis desafios para a mobilidade
urbana e, neste contexto, do transporte coletivo urbano.
Note-se, neste particular que mesmo a liberdade fundamental
de locomoção (liberdade de ir e vir), uma das clássicas liberdades modernas assentadas já na Declaração Universal dos Direitos do Homem
e do Cidadão de 1789, tem sua realização prática, nos dias atuais, em
parte associada aos meios de transporte que a viabilizem, ostentando
protagonismo, neste aspecto, o transporte coletivo urbano de passageiros, portanto, é de essencial relevância que hajam ações que minimizem
os danos dos consumidores que necessitam do transporte público.
Diante o exposto, em análise meritória, verifica-se que a presente propositura de Lei é de essencial relevância aos consumidores
que necessitam utilizar o transporte público no Estado do Maranhão, pois evitará, principalmente nesse momento social complexo
de pandemia, que estes usuários sejam lesados.
Logo, as proposituras de Lei em defesa e proteção dos consumidores, sempre são indispensáveis para o aprimoramento de
nossa sociedade, o que opino pela aprovação do Projeto de Lei, ora
em análise meritória.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 151/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº
151/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 032 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 092/2021, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre
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Sistema de Mensagens Eletrônicas para Cancelamento de Serviços
Bancários”.
Em suma, a propositura de Lei sob exame, prevê que as instituições bancárias com agências no Estado do Maranhão ficam obrigadas a
disponibilizarem sistema de mensagens eletrônicas de texto para cancelamento de serviços por usuários com deficiência auditiva.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria em Parecer nº 419/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem
respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos direitos
sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
e) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança e adolescente; i)
assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do idoso. l) política
de proteção ao portador de necessidades especiais e; m) respeito aos
direitos da mulher e da família.
Registra a justificava do autor, que o presente Projeto de Lei pretende dar eficácia não só à Legislação Federal, mas também às Convenções Internacionais ao garantir para as pessoas com deficiência auditiva acesso com segurança e autonomia à prestação de cancelamento
de serviços bancários.
Vale destacar, que os obstáculos enfrentados pelas pessoas com
deficiência não advêm de seus impedimentos físicos, sensoriais ou intelectuais, mas, sim, da interação desses impedimentos com as barreiras presentes no ambiente. Essa visão constitui o principal fundamento
estabelecido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e permeia todos os aspectos deste documento, bem como toda
legislação dela decorrente.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que a presente
propositura de Lei é de essencial relevância aos consumidores com deficiência auditiva do Estado do Maranhão, que terão mais agilidade e
comodidade ao cancelarem serviços bancários, sempre necessárias para
o desenvolvimento de nossa sociedade, opino pela aprovação no mérito
do Projeto de Lei.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 092/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº
092/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Vota contra
Deputado DoutorYglésio ______________________________
Deputado Ricardo Rios
______________________________
Deputado Zito Rolim
______________________________
Deputado Zé Inácio
______________________________
________________________
______________
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 033 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 014/2021,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de indenização ao consumidor em caso de
roubo, furto, arrombamento ou quaisquer danos causados ao veículo, no período em que este estiver estacionado em área disponibilizada pelo estabelecimento.”.
Nos termos do Projeto de Lei sob exame, ao consumidor é assegurado o direito de indenização em caso de roubo, furto, arrombamento
ou quaisquer danos causados ao veículo no período em que este estiver
estacionado em área disponibilizada pelo estabelecimento.
A presente proposta tem por objetivo tornar o processo de indenização mais célere e assertivo em caso de roubo, furto, arrombamento
ou quaisquer danos causados ao veículo no período em que este estiver
estacionado em área disponibilizada pelo estabelecimento.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria em Parecer de nº 492/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem
respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos direitos
sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
e) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança e adolescente; i)
assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do idoso. l) política
de proteção ao portador de necessidades especiais e; m) respeito aos
direitos da mulher e da família.
Atualmente, a indenização por danos materiais fica condicionada
ao ajuizamento de ação com base no Código de Defesa do Consumidor
e no Código Civil, o que leva tempo e gastos a serem arcados pelo
consumidor.
Seja estacionamento gratuito ou pago, o estabelecimento que
oferece este serviço é responsável pelos danos causados aos clientes,
independentemente da existência de culpa, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se um estabelecimento
oferece uma área para estacionar, é responsável pelo veículo e por todos
os bens que estão dentro dele. Em outras palavras, a partir do momento
em que o estabelecimento oferece estacionamento, está assumindo para
si a prestação de um serviço que implica na garantia de segurança dos
bens. Por isso, não devem ser afixados avisos indicando que “não se
responsabilizam por quaisquer danos”, já que esta informação induz o
consumidor a acreditar que não possui direito à indenização. A medida,
por si só atende a pertinência da matéria.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que a presente
Propositura de Lei é de essencial relevância aos consumidores do Estado, que terão seu direito prontamente atendidos, em caso de roubo, furto, arrombamento ou quaisquer danos causados ao veículo, no período
em que este estiver estacionado em área disponibilizada em estabelecimentos, o que opino pela aprovação do Projeto de Lei.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto de
Lei nº 014/2021, no termo aprovado pela Douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº
014/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 034 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 173/2021,
de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de disponibilizar informação sobre a prática da
alienação parental, no âmbito do Estado do Maranhão.”.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria em Parecer de nº 442/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais;
b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico; e)
relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) transporte,
armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacionados
à criança e adolescente; h) política da criança e adolescente; i) assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do idoso. l) política
de proteção ao portador de necessidades especiais e; m) respeito aos
direitos da mulher e da família.
Justifica o autor que o presente projeto de lei dispõe sobre a
obrigatoriedade de disponibilizar informação sobre a prática da alienação parental nas unidades da rede pública estadual de ensino e nas
delegacias de polícia do Estado do Maranhão. Deve-se afixar nas suas
dependências informações referentes à prática de alienação parental e
suas implicações legais para garantia do direito à informação.
A síndrome de alienação parental (SAP) é uma disfunção que
surge primeiro no contexto das disputas de guarda. Sua primeira manifestação é a campanha que se faz para denegrir um dos pais, uma
campanha sem nenhuma justificativa. É resultante da combinação de
doutrinações programadas de um dos pais (lavagem cerebral) e as próprias contribuições da criança para a vilificação do pai alvo.
A Alienação Parental (AP) é uma patologia psíquica gravíssima
que acomete o genitor que deseja destruir o vínculo da criança com o
outro, e a manipula afetivamente para atender motivos escusos. Quando a própria criança incorpora o discurso do(a) alienador(a) e passa,
ela mesma, a contribuir com as campanhas de vilificação do pai/mãe-alvo, instaura-se a Síndrome de Alienação Parental (SAP).
Essa alienação deriva de um sentimento neurótico de dificuldade
de individuação, de ver o filho como um indivíduo diferente de si, e
ocorrem mecanismos para manter uma simbiose (um tipo de vínculo de
dependência extrema, que impede o outro de ser o que é mesmo) sufo-
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cante entre mãe e filho, como a superproteção, dominação, dependência e opressão sobre a criança.
O pai/mãe acometido(a) pela Alienação Parental não consegue
viver sem a criança, nem admite a possibilidade de que a criança deseje manter contatos com outras pessoas que não com ela. Para isso,
utiliza-se de manipulações emocionais, sintomas físicos, isolamento da
criança com outras pessoas, com o intuito de incutir-lhe insegurança,
ansiedade, angústia e culpa. Por fim, mas não em importância ou gravidade, pode chegar a influenciar e induzir da criança a reproduzir
relatos de eventos de supostas agressões físicas/sexuais atribuídas ao
outro genitor, com o objetivo único (do(a) alienador(a), é claro!) de
afastá-lo do contato com a criança.
Na maioria das vezes, tais relatos não têm veracidade, dadas
certas inconsistências ou contradições nas explanações, ou ambivalência de sentimentos, ou mesmo comprovação (por exemplo, resultado
negativo em exame médico); mas se tornam argumentos fortes o suficiente para requerer das autoridades judiciais a interrupção das visitas
e/ou a destituição do poder familiar do “suposto” agressor (o outro
genitor).
Geralmente a AP eclode após a separação, quando há disputa de
guarda, regulamentação de visitas, em que o pai/mãe-alvo reivindica
aumento de convívio com os filhos. Mas, pode surgir também durante a
convivência marital, através de atitudes e palavras de um dos pais para
desqualificar e desautorizar o outro na frente dos filhos.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), existem, no Brasil, cerca de 60,8 milhões de crianças e adolescentes. Segundo pesquisa do Datafolha, 20 milhões são filhos de pais
separados. Destas, 80% já foram vítimas, em algum grau, de alienação parental. Ainda, segundo dados da organização Splitntwo [www.
splitntwo.org], estima-se que mais de 20 milhões de crianças sofram
este tipo de violência.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela aprovação
do Projeto de Lei sob exame.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 173/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n°
173/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 035 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 156/2021, de
autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que “Dispõe sobre a proibição da veiculação de publicidade de cunho misógino, sexista ou estimuladora de qualquer tipo de agressão ou violência sexual contra
a mulher no âmbito do Estado do Maranhão.”
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Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria em Parecer de nº 486/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais;
b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico; e)
relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) transporte,
armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacionados à
criança e adolescente; h) política da criança e adolescente; i) assuntos
relacionados ao idoso; j) política estadual do idoso. l) política de proteção ao portador de necessidades especiais e; m) respeito aos direitos
da mulher e da família.
Registra a justificativa da Autora da propositura de Lei, que embora tenham ocorrido diversas transformações comportamentais e de
pensamento da nossa sociedade ao longo da história, a visão da mulher
como um ser submisso ao homem e a um conjunto de regras morais
rígidas permanece firmemente entranhada em nossa cultura, manifestando-se das mais diversas formas. Essa visão acaba por justificar
socialmente o cometimento sistemático de agressões físicas e psicológicas contra as mulheres, seja a violência sexual nas suas mais diversas
formas, o assédio moral, a discriminação no mercado de trabalho e a
violência doméstica, entre outras.
Não há como combater a violência contra a mulher sem se contrapor ao papel da mídia na caricaturização da mulher, e na reafirmação sistemática e equivocada da divisão de papéis sociais ente os sexos,
disseminando preconceito e ódio.
A publicidade brasileira tem sido historicamente marcada pela
utilização de estereótipos que reforçam a cultura da discriminação nociva de gênero. Considerando os parâmetros regulatórios da publicidade previstos no Código de Defesa do Consumidor, o anúncio publicitário que retrata estereótipos negativos de gênero deve ser reconhecido
como publicidade abusiva, sujeita, portanto, às sanções que lhe são
próprias.
Assim, em análise meritória, verifica-se que a presente propositura de Lei é de essencial relevância para a reconstrução do
pensamento da sociedade sobre a mulher.
Diante o exposto, as ações em defesa e proteção das mulheres,
sempre serão necessárias para o desenvolvimento de nossa sociedade, o que opino pela aprovação no mérito do Projeto de Lei.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 156/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n°
156/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 036/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 091/2021,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Obriga
as locadoras de veículos a disponibilizarem automóveis adaptados
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no Estado do
Maranhão e dá outras providências.”.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria em Parecer de nº 418/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem
respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos direitos
sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
e) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança e adolescente; i)
assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do idoso. l) política
de proteção ao portador de necessidades especiais e; m) respeito aos
direitos da mulher e da família.
Justifica o autor que o presente Projeto de Lei visa obrigar as
empresas locadoras de veículos a disponibilizarem automóveis adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, no âmbito
do Estado do Maranhão.
Devendo as locadoras de veículos com frota superior a vinte veículos no Maranhão, disponibilizar pelo menos um veículo adaptado
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Segundo dados levantados em 2019 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), pelo menos 45 milhões de pessoas têm
algum tipo de deficiência, ou seja, quase 25% da população do país,
portanto, o projeto em exame têm o louvável objetivo de ampliar a mobilidade e, com isso, a acessibilidade de pessoas com deficiência, por
meio da oferta de veículos adaptados em locadoras de automóveis.
A aprovação do presente Projeto de Lei ajudará os consumidores com deficiência a serem protagonistas da própria história, pois são
muito capazes. Basta que se tire as barreiras que os impedem de serem
incluídos na sociedade, seja no trabalho, na educação, no lazer, na
cultura.
Assim, em análise meritória, verifica-se que a presente propositura de Lei é de essencial relevância aos consumidores com
deficiência do Estado do Maranhão, que terão a oportunidade de
lugar um veículo adaptado, tendo assim, seu direito à acessibilidade
garantido.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela aprovação
do Projeto de Lei sob exame.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 091/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº
091/2021, nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 037/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 298/2020,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que “Proíbe o uso de
elevadores públicos ou privados por criança desacompanhada de
pessoa maior de 18 (dezoito) anos com capacidade jurídica plena,
no âmbito do Estado do Maranhão’’.
O Projeto de Lei em epígrafe propõe a proibição do uso de elevadores em condomínios privados com fins residenciais ou comerciais,
ou edificações e prédios de domínio público, por criança que esteja desacompanhada de pessoa maior de 18 (dezoito) anos com capacidade
jurídica plena, no âmbito do Estado do Maranhão.
Considera-se criança, a pessoa, com até doze anos de idade incompletos, nos termos da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria em Parecer nº 579/2020.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “g”, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre matéria no
que diz respeito a assuntos relacionados à criança e ao adolescente, bem
como a defesa dos direitos individuais e coletivos, alínea “b”.
Justifica o autor da propositura, que a medida ora proposta,
busca garantir a segurança e a integridade física de crianças ao
fazerem uso de elevadores em condomínios privados com fins residenciais ou comerciais, ou edificações e prédios de domínio público.
Assim, a proposta torna obrigatória que essas pessoas só possam
utilizar os elevadores se estiverem acompanhadas por algum adulto com capacidade jurídica plena, que tenha sobre ela cuidado e
vigilância.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela aprovação
do Projeto de Lei sob exame.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 298/2020, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n°
298/2020, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
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SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 038/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 222/2021,
de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Dispõe sobre
o abandono afetivo de Idosos no Estado do Maranhão e dá outras
providências.”
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original, em Parecer nº 683/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre matéria no que diz
respeito a assuntos relacionados à: a) assuntos atinentes aos direitos e
garantias fundamentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos;
c) defesa dos direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso
do poder econômico; e) relações de consumo e medidas de defesa do
consumidor: f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos;
g) assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança
e adolescente; i) assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do
idoso. l) política de proteção ao portador de necessidades especiais; m)
respeito aos direitos da mulher e da família e ; n) promover e acompanhar as atividades que visem a defesa dos direitos da mulher, a eliminação das discriminações, bem como assegurar a sua plena participação
da vida sócio-econômica, política e cultural do Estado.
Justifica o autor da propositura, que o Projeto de Lei, ora
apresentado, visa unificar as legislações que tratam do abandono
afetivo de idosos e suas respectivas sanções, no âmbito do Estado do
Maranhão, com o objetivo de tornar mais clara à compreensão da sociedade de que tal prática constitui crime punível com pena privativa
de liberdade.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, visto que a medida proposta,
ora em análise, tem por finalidade coibir o abandono afetivo de idosos
no âmbito do Estado do Maranhão, buscando o esclarecimento da sociedade para o combate de tal prática, pelo que opino pela aprovação no
mérito, do Projeto de Lei sob exame.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 222/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº
222/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
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em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 039 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 186/2021,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Dispõe
sobre o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais,
bancários, de serviços e similares, às pessoas inscritas no Registro
Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME).”
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original, em Parecer nº 611/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre matéria no que diz
respeito a assuntos relacionados à: a) assuntos atinentes aos direitos e
garantias fundamentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos;
c) defesa dos direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso
do poder econômico; e) relações de consumo e medidas de defesa do
consumidor: f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos;
g) assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança
e adolescente; i) assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do
idoso. l) política de proteção ao portador de necessidades especiais; m)
respeito aos direitos da mulher e da família e ; n) promover e acompanhar as atividades que visem a defesa dos direitos da mulher, a eliminação das discriminações, bem como assegurar a sua plena participação
da vida sócio-econômica, política e cultural do Estado.
Justifica o autor da propositura de Lei, que ainda que, na última década tenha havido um crescimento significativo no número de
doadores de medula óssea, esse número precisa aumentar ainda mais,
pois no ano 2000 existiam apenas 12 mil inscritos no REDOME, já no
de 2014 havia 3,5 milhões de inscritos e atualmente existem 5.304.714
milhões de doadores, sendo o 03º maior banco de doadores de medula
óssea do mundo. Esse aumento se deve a campanhas realizadas por
diversas instituições, mas ainda é preciso melhorar para que consigamos alcançar o patamar de países como Estados Unidos e Alemanha,
primeiro e segundo lugar respectivamente em número de doadores cadastrados.
A necessidade de termos um banco com milhões de doadores
cadastrados se deve a dificuldade de localizar um doador compatível.
Para que a doação seja possível, é necessário que a compatibilidade
entre doador e receptor seja de 100% e a chance de encontrar uma
medula compatível no REDOME é em média de 1 para 100.000.
Ainda, é necessário destaca que existem várias doenças que podem ser tratadas através do transplante de medula óssea, tendo em
vista que esse tratamento é utilizado contra as doenças que afetam as
células do sangue. Dentre essas doenças a mais conhecida é leucemia,
no entanto outras doenças como linfomas, anemias graves, anemias
congênitas, hemoglobinopatias, imunodeficiências congênitas, mieloma múltiplo, Síndrome mielodisplásica hipocelular, imunodeficiência
combinada severa, osteoporose, mielofibrose primária em fase evolutiva entre outras.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato dis-
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cricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, visto que a medida
ora proposta, dispõe em sua essência, sobre o incentivo à doação de
medula óssea, garantindo às pessoas que se disponibilizarem à doação, a prioridade no atendimento em estabelecimentos comerciais,
bancários, de serviços e similares, pelo que opino pela aprovação no
mérito, do Projeto de Lei sob exame.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 186/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n°
186/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 040/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 352/2021, de
autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que “Institui, no âmbito do
Estado do Maranhão, Diretrizes para o Programa SER Criança e dá
outras providências”.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado pela aprovação da matéria, na
forma de Substantivo, em Parecer nº 668/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre matéria no que diz
respeito a assuntos relacionados à: a) assuntos atinentes aos direitos e
garantias fundamentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c)
defesa dos direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do
poder econômico; e) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor: f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g)
assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança
e adolescente; i) assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do
idoso. l) política de proteção ao portador de necessidades especiais; m)
respeito aos direitos da mulher e da família e ; n) promover e acompanhar as atividades que visem a defesa dos direitos da mulher, a eliminação das discriminações, bem como assegurar a sua plena participação
da vida sócio-econômica, política e cultural do Estado.
Inicialmente, quanto à temática da proposição, há que se
lembrar que o presente Projeto de Lei tem como objetivo principal
ampliar no público infantil vulnerável o acesso a direitos e serviços
socioassistenciais e setoriais existentes no território, especialmente
educação, saúde, cultura, esporte e lazer.
Trata-se, como se vê, de um programa voltado à garantia de
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direitos humanos no ambiente escolar, difundindo e efetivando valores fundamentais ao interesse social da infância.
A Lei nº 9.394, de 20/12/96, que institui as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, estabelece que a educação é dever da família
e do Estado e se inspira “nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana.” (art. 2º).
Estabelece, ainda, a Lei supracitada, que os conteúdos curriculares da educação básica deverão difundir os “valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito
ao bem comum e à ordem democrática” (art. 27).
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, visto que a medida proposta,
ora em análise, estabelece medidas de enfrentamento das desigualdades e vulnerabilidade infantil no ambiente escolar, pelo que opino pela
aprovação no mérito, do Projeto de Lei sob exame.

matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à defesa do consumidor, caso em espécie.
Esclarece a justificativa do autor do Projeto de Lei, que o risco de acidentes com crianças e até mesmo com adultos é iminente
com a exposição de elementos perfurocortantes sem proteção. Nesse sentido, ressalta-se que os acidentes representam um problema
de saúde mundial e constituem a primeira causa de morte em crianças e em adultos jovens em quase todos os países.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, visto que a proposta tem
o intuito de salvaguardar a vida e a integridade física das pessoas, não
trazendo qualquer tipo de ofensa à livre iniciativa, mas apenas dando
maior segurança aos consumidores em relação aos produtos colocados à
venda nos estabelecimentos comerciais, pelo que opino pela aprovação
no mérito do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 352/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 212/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº
352/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 041 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 212/2021,
de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Indica que os
estabelecimentos comerciais que vendem facas, estiletes, canivetes
ou similares devem dispor esses produtos em compartimentos protegidos por vidro ou acrílico para venda ao consumidor.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instaurado, no âmbito
do Estado do Maranhão, que os estabelecimentos que comercializam
facas, estiletes, canivetes ou similares disponham esses produtos ao
consumidor em compartimentos específicos protegidos por vidro ou
acrílico.
Prevê ainda a propositura de Lei, que ficam isentos da regra de
disposição em compartimento protegido aqueles produtos que já vierem
devidamente embalados e protegidos pelos fabricantes.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 636/2021). Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente
para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e
das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 212/2021,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 042 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 294/2021,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe
sobre a instalação de dispositivo de áudio junto aos equipamentos
de leitura óptica de código de barras (em pelo menos 50% dos equipamentos), para reproduzir sonoramente os preços consultados nos
hipermercados, supermercados, e demais estabelecimentos comerciais, no âmbito do Estado do Maranhão.
O presente Projeto de Lei, determina que os hipermercados,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais instalem dispositivo de áudio para reprodução sonora do preço consultado, em pelo
menos 50% (cinquenta por cento) dos equipamentos de leitura óptica
de código de barras disponibilizados à sua clientela, em funcionamento
no Estado do Maranhão.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 724/2021). Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente
para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre
matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à defesa do consu-
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midor, caso em espécie.
Esclarece a justificativa do autor do Projeto de Lei, que ler
pequenas etiquetas com preços, fixadas nas prateleiras dos supermercados e outros estabelecimentos comerciais, é uma tarefa simples para a maioria de nós. Mas para pessoas que possuem problemas de visão, inclusive os idosos, ou com dificuldade de leitura, isso
pode ser muito difícil ou inviável.
Logo, visando garantir a essa parcela da população um instrumento simples de inclusão social, a propositura, ora em análise, tem por finalidade obrigar os estabelecimentos comerciais a
disponibilizar dispositivo de áudio que reproduza sonoramente o
preço dos produtos consultados nos equipamentos de leitura óptica de
código de barras. Tal medida efetivará o seu direito de consumidor,
visto que permitirá a execução de uma atividade cotidiana, sem maiores
embaraços.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, visto que a instalação de
dispositivo de áudio junto aos equipamentos de leitura óptica de código
de barras propicia aos que possuem problemas de visão ou dificuldade
de leitura, a efetividade em seus direitos na qualidade de consumidores,
pelo que opino pela aprovação no mérito do Projeto de Lei sob exame.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei
nº 294/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e
das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 294/2021,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 043 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 403/2021, de
autoria do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa Legislativa, através da Mensagem Governamental nº 090/2021, que “Institui o Estatuto
Estadual dos Povos Indígenas e cria o Sistema Estadual de Proteção
aos Indígenas”, que têm por finalidade estabelecer as diretrizes para
as políticas públicas estaduais que tenham por destinatários os povos
indígenas.
Esclarece a Mensagem Governamental, que o presente Projeto de
Lei reforça o compromisso do Estado do Maranhão com o Princípio da
Colaboração Federativa, razão pela qual sempre se coloca à disposição
dos demais entes federados para ações de apoio e alcance de resultados
de interesse comum, a exemplo da promoção dos direitos humanos.
Nos termos da proposição, considera-se Estatuto Estadual dos
Povos Indígenas, o conjunto de normas estaduais que tem por objeto o
estabelecimento de diretrizes para a garantia, no território maranhense,
do respeito e da valorização das crenças, usos, costumes, línguas, tradições, cultura e especificidades de cada povo indígena.
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De outro lado, o Sistema Estadual de Proteção aos Direitos dos
Povos Indígenas corresponde ao conjunto integrado de instrumentos
destinados, em conformidade com a legislação nacional vigente, à defesa dos direitos humanos dos povos indígenas, nele compreendidos: o
Plano Decenal Estadual de Políticas Públicas Voltadas para os Povos
Indígenas no Maranhão; o Conselho Estadual de Articulação de Políticas Públicas para Povos Indígenas no Maranhão (CEAPI); o Fundo
Estadual de Apoio aos Povos Indígenas - FEAPI; a Secretaria-Adjunta
dos Direitos dos Povos Indígenas, instituída no âmbito da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP; o
Conselho de Educação Escolar Indígena do Maranhão - CEEI/MA; outros mecanismos decorrentes de regulamentação específica, a exemplo
da Força-Tarefa de Proteção à Vida Indígena (FT - Vida).
Como se vê, a Proposição de Lei, ora em análise, concentra em
um único texto as diretrizes para as políticas públicas estaduais que
tenham por destinatários os povos indígenas, estabelecendo para tanto, os eixos: educação, saúde, proteção, gestão territorial e ambiental;
segurança, soberania alimentar e nutricional; infraestrutura; cultura,
turismo, esporte e lazer; segurança pública, acesso à justiça e direito
humanos; economia solidária, geração de trabalho e renda, além da assistência social.
As ações relativas a cada eixo de atuação, acima mencionados,
serão pormenorizadas no Plano Decenal Estadual de Políticas Públicas
voltadas para os Povos Indígenas no Maranhão - PPPI, que deverá observar as diretrizes constantes da Lei.
O Projeto de Lei também revoga a Lei nº 8.423, de 20 de junho
de 2006, que Cria o Conselho de Educação Escolar Indigenista do Maranhão - CEEI-MA, dispõe sobre sua competência e composição, e dá
outras providências.; a Lei nº 9.295, de 17 de novembro de 2010, que
Institui Sistema Especial de Reserva de Vagas na Universidade Estadual
do Maranhão – UEMA; a Lei nº 10.679, de 13 de setembro de 2017,
que Institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar Indígena-PEATEIND/MA no Estado do Maranhão e a Lei nº 11.317, de
10 de agosto de 2020, que Cria o Fundo Estadual de Apoio aos Povos
Indígenas – FEAPI.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original, em Parecer de nº 695/2021. Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias matérias que dizem
respeito aos: a) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos; c) defesa dos
direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso do poder
econômico; e) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor; f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos; g) assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança e
adolescente; i) assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do
idoso. l) política de proteção ao portador de necessidades especiais e;
m) respeito aos direitos da mulher e da família.
O Projeto de Lei, sob exame estabelece as diretrizes da política
estadual para os povos indígenas, aglutinando o tratamento normativo
dos mais distintos campos destinados a esse grupo de pessoas.
A proposição na forma de estatuto jurídico tem, assim, o mérito
de chamar a atenção para o fato de que a legislação estadual sobre povos indígenas é dispersa, ou seja, há diversas leis tratando de aspectos
distintos de uma mesma situação. Com certeza, essa circunstância dificulta que os beneficiários tomem conhecimento de seus direitos e os
façam valer na sua realidade social.
Com efeito, a dimensão inovadora do Projeto de Lei não reside
principalmente tanto em seu conteúdo, mas notadamente na proposta
de reunir em um único diploma legal os diversos direitos e garantias
assegurados aos povos indígenas, facilitando-lhes o conhecimento da
norma.
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Esse tipo de iniciativa facilita as consultas jurídicas, não só dos
operadores do direito, mas principalmente do cidadão, por meio da eliminação de dispositivos similares e criação de textos concisos.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que a presente
Propositura de Lei é de essencial relevância, visto que a organização
normativa do enfrentamento da questão indígena em um só diploma
legal contribui didaticamente para maior visibilidade do problema,
não como problemática individualizado, mas social, o que opino pela
aprovação do Projeto de Lei.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 403/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº
403/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS
PARECER Nº 044/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 346/2021,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Estabelece
diretrizes para a instituição do Programa Órfãos do Feminicídio:
Atenção e Proteção no âmbito do Estado Maranhão e dá outras
providências.
Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam estabelecidas diretrizes para a instituição do Programa Órfãos do Feminicídio: Atenção
e Proteção no âmbito do Estado do Maranhão.
Consideram-se órfãos do feminicídio as crianças e adolescentes
dependentes de mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica e familiar ou em flagrante menosprezo e discriminação à condição
de mulher, nos termos que dispõe a Lei Federal nº 13.104, de 9 de março de 2015 - Lei do Feminicídio.
Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, com emenda subsbtitutiva, em Parecer nº 746/2021.
Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.
Nos termos do art. 30, inciso VIII, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre matéria no que
diz respeito a assuntos relacionados à: a) assuntos atinentes aos direitos
e garantias fundamentais; b) defesa dos direitos individuais e coletivos;
c) defesa dos direitos sociais. d) economia popular e repressão ao abuso
do poder econômico; e) relações de consumo e medidas de defesa do
consumidor: f) transporte, armazenamento e distribuição de alimentos;
g) assuntos relacionados à criança e adolescente; h) política da criança
e adolescente; i) assuntos relacionados ao idoso; j) política estadual do
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idoso; l) política de proteção ao portador de necessidades especiais; m)
respeito aos direitos da mulher e da família e ; n) promover e acompanhar as atividades que visem a defesa dos direitos da mulher, a
eliminação das discriminações, bem como assegurar a sua plena participação da vida sócio-econômica, política e cultural do Estado.
Justifica a autora da propositura, que o Projeto de Lei, ora
apresentado, aduz que a Lei Federal nº 13.104, de 9 de março de
2015, acrescentou ao Código Penal brasileiro a qualificadora de feminicídio, para nomear a violência letal de gênero praticada contra
mulheres, em contexto de violência doméstica e familiar, ou em flagrante menosprezo ou discriminação à condição de mulher em nossa sociedade. O que decorreu do fato de o Brasil ser um dos países
em que o direito humano das mulheres de viver sem violência não é
garantido, uma vez que somos o quinto país do mundo em número
de mortes de mulheres ocasionadas pelo machismo.
Em âmbito nacional, contudo, pouco é visibilizado o impacto
dessa violência sobre a vida de inúmeras crianças e adolescentes
que, não raro, foram testemunhas dos crimes cometidos pelos seus
próprios pais contra a vida de suas mães, bem como sofreram igualmente violações de direitos em âmbito doméstico e familiar.
Ao passo que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que, a cada ano, os feminicídios deixam mais de 2 mil órfãos
em todo o Brasil, baseado no número de vítimas registradas em
2018 - qual seja, 1.206 mulheres mortas pela violência de gênero
-, a Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher, produzida pela Universidade Federal
do Ceará e pelo Instituto Maria da Penha, aponta uma média de 2
crianças órfãs, nas capitais nordestinas, por cada mulher vítima de
feminicídio.
A pesquisa sobre as capitais nordestinas aponta, ainda, que
em 34% dos casos o número de órfãos é maior ou igual a três e que,
o contexto de violência doméstica e familiar relatado por mulheres,
evidencia que 55,2% haviam sido vítimas de agressões testemunhadas por seus filhos e que, em 24,1% destes casos, as crianças e adolescentes foram também agredidas pelos autores da violência.
No Maranhão, o cenário não é diferente, segundo dados divulgado recentemente pela imprensa, tivemos em nosso Estado um
aumento alarmante de casos de feminicídio em 2019, 2020 e 2021,
este crime aumenta a cada ano no Maranhão, deixando mais e mais
órfãos desamparados.
Ademais, o Programa Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção, portanto, insere o Estado do Maranhão como uma das unidades da federação pioneiras na atenção aos familiares de vítimas
de feminicídio, pois compreende que inúmeras famílias são alçadas
à condição de vulnerabilidade social, pela composição familiar alterada e pela precarização das condições socioeconômicas e psicológicas advindas deste crime.
Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, uma vez que, a medida ora
proposta, se volta à garantia de direitos de crianças e adolescentes,
nos casos de feminicídios tentados e consumados, e da recomendação
de condutas que visam à não revitimização e à proteção integral dos
órfãos do feminicídio, pelo que opino pela aprovação no mérito, do Projeto de Lei sob exame.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e
oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei nº 346/2021, nos termos aprovado pela Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e das Minorias votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº
346/2021, nos termos do voto do Relator.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 19 de outubro de 2021.
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior
Vota a favor
Deputado DoutorYglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputado Zé Inácio

Vota contra
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 046/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA ELETROMEC CONSTRUÇÕES LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA- DO ACRÉSCIMO: O
referido contrato fica aditivado no percentual de 18,6% (dezoito vírgula
seis por cento), o equivalente a R$14.741,62 (quatorze mil, setecentos
e quarenta e um mil reais e sessenta e dois centavos). CLÁUSULA
SEGUNDA- DO VALOR RESIDUAL: Considerando que o valor estimado para o Item “Peça Tipo 2”do Contrato é de R$ 72.688,22 (setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos),
fica empenhado além do valor referente ao acréscimo contratual o valor
residual de R$ 57.946,60 (cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e
seis reais e sessenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 –
Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 Atuação Legislativa do Estado do
Maranhão (Manutenção); Natureza de Despesas: 33.90.30.24 –Material para manutenção de bens imóveis/instalações; Fonte de Recursos:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro – 0101000000; Histórico: Aquisição de peças tipo 02, para o grupo motor-gerador da EBC que
atente ao Complexo de Comunicação da ALEMA. NOTA DE EMPENHO: Foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº
2021NE001854, datada de 18/10/2021, no valor de R$ 72.688,22 (setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos),
a conta da Dotação Orçamentária acima especificada. BASE LEGAL:
Lei nº 8.666/93 e Processos Administrativos nº 1300/2021 e 2509/2021AL. DATA DA ASSINATURA: 19/10/2021. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e CONTRATADA – EMPRESA ELETROMEC CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ nº 13.097.962/0001-52. São Luís–MA, 19
de outubro de 2021.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 15/2021,
referente ao Pregão 007/2021. OBJETO: Aquisição de peças Tipo 2
para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médicos e
odontológicos. FORNECEDORA: INFINYT COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.751.395/0001-06.
VALOR TOTAL: R$ 1.821,28 (um mil, oitocentos e vinte e um reais e
vinte e oito centavos). NOTA DE EMPENHO: Nº 2021NE001832 de
11/10/2021, no valor de R$ 1.821,28 (um mil, oitocentos e vinte e um
reais e vinte e oito centavos). PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: até 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela contratada. GARANTIA DO PRODUTO:
03 (três) meses. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 2599/2021-ALEMA. ASSINATURAS: Melina Sá
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Vieira Costa – Fiscal do contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor
Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão pela CONTRATANTE
e Alessandro Gomes de Alencar, CPF nº 020.955.253-02, representante
legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 19/10/2021. São
Luís – MA, 20 de outubro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº
026/2021 - CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo
nº 1464/2021-ALEMA e autorizo a celebração do contrato com as empresas classificadas em primeiro lugar no certame, a empresa “São Luís
Promoções e Eventos Eireli”, CNPJ nº 02.619.095/0001-51, com valores totais de R$44.700,00 (quarenta e quatro mil e setecentos reais)
e R$41.700,00 (quarenta e um mil e setecentos reais), para os itens
1 e 2 respectivamente, e a empresa “M Santos Comércio e Locação
de Equipamentos Eireli” CNPJ n.º 69.426.021/0001-70, com valores
totais de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) e R$104.000,00
(cento e quatro mil reais), para os itens 3 e 4 respectivamente, nos
termos do Edital, seus anexos e das propostas vencedoras. Por fim,
AUTORIZO o Empenho para cobertura da despesa. Encaminhe-se à
Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–MA,
18 de outubro de 2021. Deputado Othelino Nova Neto Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
(em exercício)

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

