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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)
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Titulares

Suplentes

Deputado Adelmo Soares
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
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PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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V - Comissão de Saúde
Titulares
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00
SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
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SECRETÁRIA

REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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Titulares
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PRESIDENTE
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Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
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REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares
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XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Dep. Dr. Yglésio
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REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Dr. Yglésio
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 / 11 / 2021 – 4ª FEIRA
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO...............................11 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........33 MINUTOS
3. BLOCO PARL. INDEPENDENTE.............................08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE............................08 MINUTOS
5. PARTIDO VERDE.........................................5 (CINCO) MINUTOS
6. PSDB..............................................................5 (CINCO) MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 17.11.2021 – (QUARTA-FEIRA)
I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1. PROJETO DE LEI Nº 102/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ACRESCENTA O ARTIGO 1º- A À
LEI Nº 9.909, DE 30 DE AGOSTO DE 2013, POSSIBILITANDO A
RESCISÃO DO CONTRATO DO PLANO DE SAÚDE SEM ÔNUS
AO CONSUMIDOR EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LEI
OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.
2. PROJETO DE LEI Nº 298/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 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. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RILDO AMARAL E DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.
II - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3. PROJETO DE LEI Nº 520/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM, INSTITUI O “
MÊS DE OUTUBRO ROSA” NO CALENDÁRIO DE EVENTOS
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO
ADELMO SOARES.
III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
044/2020, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA,
CONCEDENDO MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” À SENHORA ANA CRISTINA BRANDÃO
FEITOSA. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.
IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
043/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE AO DEPUTADO FEDERAL LUCAS VERGILIO
– COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO
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CIRO NETO.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
052/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM, CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO DESEMBARGADOR
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES.
V – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
7. REQUERIMENTO Nº 173/2021, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO GOVERNADOR
DO MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO PRESIDENTE
DA AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MOB), SENHOR DANIEL CARVALHO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES REFERENTES AO VALOR TOTAL EMPENHADO,
LIQUIDADO E PAGO PELO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LITORÂNEA E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES, A
ORIGEM DESSES RECURSOS, ALÉM DA PORCENTAGEM DE
ANDAMENTO E CRONOGRAMA DE ENTREGA, ALÉM DISSO,
QUE INFORME A DATA DE INÍCIO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA BRT NA AVENIDA DOS HOLANDESES - INDEFERIDO – O
AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO, DA DECISÃO DA MESA.
8. REQUERIMENTO Nº 421/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZA-SE LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO, OS PROJETOS DE LEI NºS 540 E 541/2021, AMBOS DA
DIRETORIA DA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MA.
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 17/11/2021 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 537/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA
AÇÃO COMUNITÁRIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS/MA.
PROJETO DE LEI Nº 538/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA AÇAILÂNDIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA.
PROJETO DE LEI Nº 539/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA
A ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS E CONGREGADOS DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM TUNTUM, COM SEDE NO MUNICÍPIO
DE TUNTUM/MA.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 55/2021, DE
AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE CONCEDE
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL BECKMAN”
À SENHORA BELISA GOMES DE SOUSA.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 535/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE INSTITUI A CAMPANHA DE INCENTIVO
À INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 536/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE PROTEÇÃO ÀS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA GESTANTE
NO AMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 87/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO, ENVIANDO APLAUSOS, AO PREFEITO JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA, POPULAR-
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MENTE CONHECIDO COMO ZEZÃO, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA, PARABENIZANDO-O PELO
ALTO ÍNDICE DE APROVAÇÃO EM SUA GESTÃO.
PROJETO DE LEI Nº 532/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA ARTIGO DA LEI 9.746/2012
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 533/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA ASSOCIAÇÃO DE UNIÃO DOS MORADORES RURAIS
DO POVOADO SOROROCA.
PROJETO DE LEI Nº 534/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, DISPÕE ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DAS EMPRESAS DE “CALL CENTERS”, SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO AO CLIENTE E CONGÊNERES DISPONIBILIZAREM ATENDIMENTO POR MEIO DE CHAMADA DE VÍDEO
PARA PESSOAS SURDAS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2021, DE
AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA, QUE REGULAMENTA O FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE, NA FORMA
PREVISTA NOS ARTIGOS 66, 67 E 68 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 528/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO TODA CRIANÇA FELIZ, COM SEDE NO
MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA.
PROJETO DE LEI Nº 529/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO IRMÃ DILCE COELHO, COM SEDE NO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.
PROJETO DE LEI Nº 530/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA AO INSTITUTO FLORESCER, COM SEDE NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.
PROJETO DE LEI Nº 531/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO LEONARDO SÁ, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
QUE ESTABELECE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, DE
PREVENÇÃO E COMBATE À SURDEZ NA INFÂNCIA E EM RECÉM-NASCIDOS.
Diretoria Geral de Mesa, 17 de novembro de 2021.
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um.
Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendel Lages.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares,
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora
Socorro Waquim, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Doutora Thaíza
Hortegal, Glalbert Cutrim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral
e Valéria Macedo.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
ROBERTO COSTA - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra a Senhora Segunda Secretária para
fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – (Lê texto bíblico e lê Ata) - Ata lida, Senhora
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES – (Lê expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 537 /2021
Declara de utilidade pública o Centro de Educação e Desenvolvimento para
Ação Comunitária, com sede no município de São Luís/MA.
Art. 1º Declara-se de utilidade pública o Centro de Educação e
Desenvolvimento para Ação Comunitária, com sede no município de
São Luís, no Estado do Maranhão.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O Centro de Educação e Desenvolvimento para Ação Comunitária, constituída em 05 de maio de 2008, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos e tempo indeterminado de duração, está
devidamente inscrita no CNPJ nº 14.407.634/0001-78, sediada na Rua
02, nº 340, bairro Pão de Açúcar – Anil, CEP: 65.047-020, com foro no
Município de São Luís/MA.
A Instituição tem por finalidade: promover a proteção à família,
à infância, à maternidade e à velhice bem como dos membros da comunidade e adjacências; promover o amparo às crianças e adolescentes
carentes da comunidade e adjacências; promover ações de prevenção,
habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária de pessoas com
deficiência; promover a assistência social através de ações continuadas,
visando a melhoria das condições de vida dos associados e membros da
comunidade, dentre outros.
Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Instituição vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar
de medida de relevante interesse social.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 538 /2021
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Nova
Açailândia, com sede no município de
Açailândia/MA.
Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação de Moradores
do Bairro Nova Açailândia, com sede no município de Açailândia, no
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PROJETO DE LEI N° 540/2021.
PROJETO DE LEI N° 540/2021.

Estado do Maranhão.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A Associação de Moradores do Bairro Nova Açailândia, constituída em 18 de maio de 2007, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos e tempo indeterminado de duração, está devidamente
inscrita no CNPJ nº 09.127.694/0001-05, sediada na Rua Radial Leste,
Quadra 166, Lote 14, bairro Nova Açailândia, CEP: 65-930-000, com
foro no Município de Açailândia/MA.
A Instituição tem por finalidade melhorar a qualidade de seus associados em geral, defendendo, organizando e desenvolvendo trabalho
social junto aos idosos, jovens e crianças, distribuindo aos mesmos,
gratuitamente benefícios alcançados junto aos órgãos municipais, estaduais, federais e da iniciativa privada.
Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Instituição vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar
de medida de relevante interesse social.
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Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em 12 de novembro de 2021.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em 12 de novembro de 2021.
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ANEXO ÚNICO

DEMONSTRATIVO DA TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS

DE: CARGOS VAGOS
NÍVEL

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação dos
Membros e Congregados da Assembleia de Deus em Tuntum, com sede
no município de Tuntum, no Estado do Maranhão.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A Associação dos Membros e Congregados da Assembleia de
Deus em Tuntum, constituída em 10 de março de 2015, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos e tempo indeterminado de duração, está devidamente inscrita no CNPJ nº 22.322.024/001-08, sediada
na Rua Eugênio Barros, nº 255A, Centro, com foro no Município de
Tuntum/MA.
A Instituição tem por finalidade: promover o congraçamento dos
componentes do seu quadro social; incentivar, organizar, promover e
estimular reuniões sociais, religiosas e culturais; manter intercâmbio
artístico, cultural, social e religioso com entidades cristãs; firmar convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas, objetivando o bem-estar econômico e financeiro dos seus associados no que se
refere à alimentação, vestuário, medicamentos, dentre outros.
Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Instituição vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar
de medida de relevante interesse social.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 26 de outubro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 055 /2021
Concede Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” à Senhora
Belisa Gomes de Sousa.
Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Beckman” à ilustre maranhense Belisa Gomes de Sousa, residente em
Montes Altos/MA, viúva de Jonas Gomes de Sousa, filha do Major Felix Gomes de Abreu e de Margarida Gomes de Abreu, nascida em 27 de
novembro de 1921, na Fazenda Santa Fé, então município de Grajaú e
atualmente município de Amarante do Maranhão/MA.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de novembro de
2021. - RILDO AMARAL - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Belisa Gomes de Sousa é filha do Major Felix Gomes de Abreu e
de Margarida Gomes de Abreu, nascida em 27 de novembro de 1921, na
Fazenda Santa Fé, então município de Grajaú e atualmente município
de Amarante do Maranhão/MA.
Dona Belisa casou-se com o Sr Jonas Gomes de Sousa e foram
morar em Montes Altos em 1944. Foram comerciantes e produtores rurais, sendo seu marido Agente Distrital, Adjunto de Promotor, Agente
de Arrecadação, Delegado, Vereador por Imperatriz - antes que Montes
Altos se tornasse independente - e depois foi Vereador desta cidade.
É mãe do Dr. Gerson Abreu de Sousa, médico formado pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1976, e muito conhecido
na região tocantina, e também da Dra. Dagmar Abreu de Sousa, advogada formada também na federal do Rio de Janeiro e em comunicação,
na Universidade Federal do Maranhão, na década de 80.
Dona Belisa alfabetizava as pessoas para que pudessem assinar
e tirar o título de eleitor. Foi uma das primeiras cidadãs da região a
ter geladeira a querosene, exercendo o comércio vendendo sorvetes em
meados de 1970.
Seu irmão Eurival Gomes de Abreu foi um importante político
da região, exercendo o cargo de prefeito da cidade de Montes Altos de
1976 a 1982. Seu sobrinho Ajuricaba de Abreu (filho de Eurival Gomes)
também exerceu o cargo de prefeito mais recentemente, de 2017 a 2020.
Atualmente, ela continuar exercendo atividades em sua propriedade, vendendo doces, e completará 100 anos agora, dia 27 de novembro, momento de grande felicidade para todos os familiares e amigos
que se farão presentes para este momento junto com Dona Belisa, chamada por muitos de Mãe Belisa.
Por todo o exposto, é de suma importância a aprovação do presente projeto de resolução legislativa para concessão Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” à notória maranhense, Belisa
Gomes de Sousa, em decorrência de sua longa e reconhecida trajetória
de vida; e é o que se pleiteia e espera.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de novembro de
2021. - RILDO AMARAL - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 420/2021
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos a Vossa Excelência a realização de uma Reunião, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos e das Minorias, haja vista matéria correlata ao Dia da Consciência Negra, destinada a debater a luta permanente por igualdade racial e os direitos do povo negro, a realizar-se no dia 18 de novembro
de 2021, às 10h00min, na Sala das Comissões desta Assembleia.
A referida reunião destina-se a debater a valorização da população negra urbana e rural, a superação das desigualdades raciais, a reflexão sobre as dificuldades e conquistas dos negros maranhenses e a promoção de novas políticas de promoção da igualdade racial no Estado.
Diante do exposto, dada a importância do tema previsto na presente iniciativa, aguardamos boa acolhida e o amplo apoio dos pares
desta Casa do Povo.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 11 de NOVEMBRO de 2021. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT
REQUERIMENTO N° 421/2021
Senhor Presidente:
Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno,
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, sejam discutidos
e votados, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a
realizar-se logo após a presente Sessão, os Projetos de Lei nºs 540 e
541/2021, ambos de autoria da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS-MA, EM 17 de novembro de
2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 422 /2021
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, após aprovação do Plenário, que seja enviada mensagem de congratulações aos Drs Kaio Saraiva e Tatiana Costa,
pela vitória conquistada nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (Secção do Maranhão), liderando a chapa 4.
Nessa nova função certamente ele, continuará prestando relevantes serviços ao Poder Judiciário do Maranhão.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021.- CESAR
PIRES - Deputado Estadual
INDICAÇÃO N° 5801 / 2021
Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Maranhão, expresso no art. 152, requeiro, que depois de ouvida a Mesa,
seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do
Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, bem como ao Sr. Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Sr. Márcio
Jerry, e ao Sr. André dos Santos Paula, Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), a presente Indicação,
solicitando a construção de sistema de abastecimento de água (poço artesiano), na comunidade do Negra Velha, situada no município de Luís
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Domingues.
A melhoria do abastecimento do Sistema de Água se faz necessária para melhores condições de vida da população, pois não existe
qualquer sistema de abastecimento na localidade.
Então se faz indispensável uma ação do Poder Público para que
esta solicitação seja concretizada de fato, melhorando a qualidade de
vida da população.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de novembro de 2021. - CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando análise da viabilidade de serviços de infraestrutura na
Rua 30, Quadra 96 A, São Raimundo, São Luís/MA.

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

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 12 de novembro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 5802 / 2021

INDICAÇÃO Nº 5805 / 2021

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Maranhão, expresso no art. 152, requeiro, que depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da Equatorial Energia Maranhão, Sr. Sérvio Túlio, a presente Indicação, solicitando que determine ao setor de expansão de energia, a
implantação de energia elétrica na comunidade do Negra Velha, situado
no município de Luís Domingues, onde conta com aproximadamente
50 famílias.
A solicitação acima se faz necessária para que as famílias ali
residentes possam ter acesso universal a energia elétrica, este serviço
público essencial à vida, proporcionando melhor qualidade de vida, desenvolvimento econômico e inclusão social da comunidade.
Então se faz indispensável uma ação do Poder Público para que
esta solicitação seja concretizada de fato, melhorando a qualidade de
vida da população.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de novembro de 2021. - CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5803 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jefferson Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a intensificação do policiamento no bairro Anil, nesta cidade, pois,
segundo relato dos moradores, os casos de criminalidade aumentaram
no local, causando significativa insegurança.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 12 de novembro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5804 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a implantação de uma
unidade do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD
Estadual) no município de Humberto de Campos/MA, cuja finalidade
é o tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental
grave e persistente decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Importante se faz ressaltar que, a Portaria n° 3088, de 23 de dezembro de 2011 – Ministério da Saúde – institui a Rede de Atenção
Psicossocial Especializada, oferecendo um atendimento interdisciplinar, composto por uma equipe multiprofissional que reúne médicos,
assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, entre outros especialistas.
Ademais, a modalidade CAPS I pode atender municípios e/ou regiões
com população acima de 20 mil habitantes.
Não obstante, destaco, entre outros aspectos segundo relatos, é
crescente o número de jovens usuários de substâncias psicoativas no
município. Assim, propomos o atendimento a esta solicitação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 12 de novembro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5806 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental,
o Sr. André dos Santos Paula, solicitando serviços de infraestrutura
na Rua Eliezer Silva, n° 8, bairro São Bernardo, nesta cidade, com o
objetivo de dar fim aos transtornos causados a comunidade, dentre eles,
alagamento, conforme imagens abaixo.
Importante se faz destacar que, durante o período chuvoso, os
imóveis dos moradores sofrem inundações, o que pode provocar acidentes ou servir de abrigo e alimento para vetores que causam doenças,
causando iminente risco à saúde e segurança da comunidade.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 12 de novembro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5807 / 2021
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Diretor de Concessão da
empresa BRK no Maranhão, o Sr. José Mário Ribeiro, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
saneamento básico e drenagem na Avenida 10, n° 5, Maiobão, Paço do
Lumiar, CEP 65130-000, em frente à Feira do Peixe, com o objetivo de
dar fim aos transtornos causados a comunidade, dentre eles, o esgoto a
céu aberto, o qual compromete a saúde pública dos moradores.
Importante se faz destacar que, durante o período chuvoso, os
imóveis dos moradores sofrem inundações, o que pode provocar acidentes ou servir de abrigo e alimento para vetores que causam doenças,
causando iminente risco à saúde e segurança da comunidade.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 12 de novembro de 2021. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5808/2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário de
Estado de Saúde, Carlos Lula, solicitando que seja realizado um
Mutirão para realização da Cirurgia de Laqueadura, através do
Hospital Alarico Pacheco, Regional Timon.
A presente indicação é de grande importância devida à necessidade e demanda reprimida pela Pandemia do Corona vírus, uma vez
que existe uma lista de mais de mil mulheres aguardando a cirurgia, que
teve seu quadro agravado pela dificuldade do período da Pandemia que
suspendeu todas as cirurgias eletivas.
Este Projeto em efetiva execução atenderá os Munícipios de Timon, Parnarama e Matões, que são atendidos pela Regional de Timon,
através do Hospital Alarico Pacheco.
Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito, apresenta-se a presente demanda.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de novembro de 2021. - Profª Socorro Waquim - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5809/2021
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Go-
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vernador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário de
Estado de Saúde, Carlos Lula, solicitando que seja realizado um
Mutirão para realização da Cirurgia de Catarata, através do Hospital Alarico Pacheco, Regional Timon.
A presente indicação é de grande importância devida à necessidade e demanda reprimida pela Pandemia do Corona vírus, uma vez que
existe uma grande demanda, tanto para a cirurgia como para os exames.
Este Projeto em efetiva execução atenderá os Munícipios de Timon, Parnarama e Matões, que são atendidos pela Regional de Timon,
através do Hospital Alarico Pacheco.
Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito, apresenta-se a presente demanda.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de novembro de 2021. - Profª Socorro Waquim - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Expediente lido à publicação. Senhores Deputados, ainda não temos
nenhum Deputado inscrito no Pequeno Expediente. Vou suspender a
Sessão, por alguns minutos.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, a Deputada Socorro
Waquim, por cinco minutos, sem apartes. Deputada Socorro, nós não
estamos lhe ouvindo, precisa habilitar o áudio e sugiro que reinicie o
pronunciamento, porque V. Ex.ª está sem áudio. Bom, como ninguém
está ouvindo o pronunciamento da Deputada Socorro, nós vamos pedir
à Assessoria que entre em contato com ela. Algum Deputado gostaria
de se inscrever no Pequeno Expediente? Deputada Socorro, agora nós
estamos lhe ouvindo, então reinicie seu pronunciamento.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, demais Deputados, povo maranhense,
povo brasileiro. Ontem, nós vivemos o dia 15 de novembro onde
comemoramos a República brasileira. Uma República presidencialista,
onde o sentimento floresce em nós, a vontade de cada dia mais que a
cidadania se expresse, tenha boas ações e atitudes republicanas de forma
que possamos cada vez mais vivermos com solidariedade, vivermos
em um campo de exigência dos direitos constitucionais, mas também
na compreensão de nosso dever com os nosso deveres constitucionais
para com a sociedade, para com o conjunto social brasileiro. Então,
foi um dia importante que nos levou mais uma vez à reflexão do nosso
papel de cidadania para com o nosso país, principalmente nesse tempo
de pandemia, que é um tempo em que exigiu de todos nós posturas
muito republicanas de compreensão, de parceria, de solidariedade, de
divisão, mas de uma divisão no sentido de você ser colaborativa. Então
que o Brasil possa continuar sendo essa República. Senhor Presidente,
eu apresentei duas solicitações de pedido de mutirão para o município
de Timon através do Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco. Esses
mutirões, um para catarata e outro para laqueadura. Por que estamos
solicitando para catarata? Há muita pressão aqui no nosso município,
porque também o Hospital Alarico Pacheco é um hospital regional e
atende Matões e Parnarama. Tem a necessidade de fazer essas cirurgias,
principalmente as pessoas da terceira idade e, considerando essa
necessidade, principalmente nesse momento que nós passamos quase
dois anos, os hospitais inteiramente dedicados e voltados à atenção à
covid-19. Então há uma demanda reprimida. E nós, como políticos aqui
no interior, eu aqui, hoje, estou em Timon, nós estamos todos os dias
nas ruas, nas comunidades, ouvindo esse clamor, esse pedido, a voz
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das pessoas pelo mutirão da catarata. Primeiro, pela impossibilidade
de muitos fazer de forma particular, com médicos da rede privada. E
a grande maioria pela necessidade de ter uma visão melhor e ter uma
qualidade de vida melhor. Então esse nosso pedido principalmente é
atender esse clamor popular da sociedade timonense. Há um outo
pedido que é também da laqueadura. Nós temos a informação de que
há uma lista muito grande no hospital Alarico Pacheco de mulheres
que esperam essa oportunidade de fazer a sua laqueadura. Lógico,
a grande maioria ou a maioria absoluta, todas já com idade, com as
condições e os critérios exigíveis. E, também, novamente por esse
mesmo motivo, do recuo na atenção das cirurgias eletivas, em função
da covid-19, com o Alarico Pacheco, que foi um hospital que teve a
sua referência para a covid-19. Essas mulheres estão precisando. Isso
faz parte do planejamento familiar. Vivemos um momento muito
difícil, onde a fome grassa pelo Brasil infelizmente. Embora todas
essas ações, que eram Bolsa Família, agora é um outro programa que
o Presidente está instituindo. Mas há um grau de desemprego muito
elevado, não só no Brasil como no Maranhão, embora todo o esforço da
economia do governo maranhense em melhorar a economia, em gerar
oportunidades de emprego. Mas as mulheres têm me procurado, têm
pedido muito, principalmente agora durante o ‘Outubro Rosa’. Eu ouvi
muitas mulheres de várias rodas de conversa com mulheres, com mães
que me pediram que solicitasse ao Governo do Estado essa atenção
especial para fazer em Timon um mutirão da laqueadura. São mais de
mil mulheres que estão numa lista aguardando e, como aqui em Timon,
o hospital que faz cirurgias, realmente, eletivas com maior propriedade
é o Alarico Pacheco, tem uma demanda que vem do município através
do CAISM, que é Centro de Atenção Integrada às Mulheres, e com
a instituição que eu criei quando fui prefeita municipal. Esse pedido,
essa solicitação é muito frequente. Então, Senhor Presidente, já para a
guisa das conclusões, eu apelo aqui ao Governador Flávio Dino para
que, através do Secretário de Saúde, possa urgentemente deliberar esses
dois mutirões para o município de Timon, atendendo assim à solicitação
dessa comunidade que precisa, por meio das mulheres da laqueadura,
para fortalecer o planejamento familiar e para a população de uma
forma geral a catarata porque vem atender a essa demanda reprimida
pós-pandemia. Então, nós estamos certos de que seremos atendidos e
com isso a população também vai ter esse tratamento, essa atenção o
mais rápido possível para que possa, então, se alegrar e continuar a vida
na sua normalidade. Eram essas as minhas palavras para hoje, Senhor
Presidente. Ao mesmo tempo que o cumprimento, cumprimento todos
os colegas e desejando que a cada dia o Maranhão seja melhor. Muito
obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado César, V. Ex.ª vai à tribuna no Pequeno Expediente?
Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do orador)
– Que Deus abençoe todos nós! Presidente, senhores que compõem
a Mesa, meus pares aqui presentes virtual ou fisicamente, senhores
servidores, senhores jornalistas. Presidente, tenho feito denúncias em
relação à construção das estradas do nosso Maranhão e agora chegou ao
meu gabinete um amontoado de papeis vindos da Sinfra, longe ainda de
ser aquilo que eu pedi. Mas também quero aqui dizer que já encaminhei
hoje, agora pela manhã, à Caixa Econômica Federal para que possa
me responder acerca de um convênio, supostamente, de 10 milhões
de reais, feito para pavimentação das estradas maranhenses. Nelas,
também segundo informações de alguns empreiteiros, era para ser feito
acostamento e para ser feito meio-fio, e aí eu me refiro à estrada que liga
Tutoia a Paulino Neves, que trafeguei sábado por fazer política naquela
região, aliás, passei de quinta até domingo. Para surpresa minha, a
denúncia que eu fizera lá atrás, registrada em notas taquigráficas desta
Casa, de que não havia sido feito de ordem correta o primeiro passo da
pavimentação, fizeram a pavimentação, depois da denúncia, eu tenho
fotos antes, fotos depois, pedindo aos meus parceiros políticos que
assim fizessem. Mas agora, estando lá, vi que o meio-fio não fora feito,
e dos dez milhões, quatro foram empregados lá. Segundo informações,
seis, entre Palestina e Duque Bacelar, também malfeitos, o que eu
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denunciei nas minhas redes sociais e tenho os vídeos para poder mostrar.
Senhores, é lamentável! Imagine se não tivesse oposição, teriam
enganado a estrada que liga Santa Quitéria a Magalhães de Almeida,
que estão fazendo agora, com fotos também, com denúncias feitas à
Polícia Federal e agora, depois que eu denunciei lá em Paulino Neves
fizeram, mas parte dele foi jogado para fora, é horrível isso. Voltar a
fazer de novo, mas um trecho, passei lá, filmei, de dia bem claro para
que pudesse não suscitar dúvidas nenhuma. Senhores, esse governo,
por meio da Sinfra, tem sido uma brincadeira. Mas eu vou fazer essa
denúncia aqui para V.Exas. porque eu vou levar ao conhecimento do
Ministério Público que, aliás, já está apurando isso e prestado conta do
que a Sinfra faz. Um verdadeiro descalabro, sem medidas do que estão
fazendo. Sei da parte reduzida da oposição, mas sei também da minha
obrigação e até acredito que não haja patrimonialismo por parte do
senhor Flávio Dino, eu tenho de dizer isso. Mas há uma conveniência
e há, na verdade, uma leniência dele tomar determinadas atitudes,
embora inúmeras denúncias, para que não ocorra mais. Me parece ele
ser escravo de alguma situação que ainda não deliberou o afastamento
do senhor secretário. Senhores, eu quero saber onde foram gastos esses
dez milhões da Caixa Econômica, para isso eu pedi à Caixa Econômica,
eu já sei que tem o convênio, mas eu quero saber e vou pedir ao senhor
Clayton Noleto hoje, que me encaminhe o plano de trabalho dessas duas
estradas: Palestina a Duque Bacelar e Tutoia a Paulino Neves. O que
fora feito ali e como foi pago, para que eu possa denunciar de volta ao
Ministério Público. E se a Caixa Econômica atestar o que fora feito dela,
eu mandei para Brasília, para que venha de lá para cá a autorização, até
mesmo para a Corregedoria da Caixa Econômica que lamento, se assim
foi feito, e a Caixa Econômica atestou dessa forma. Não quero acreditar.
Mas se vier dessa forma e a Caixa Econômica atestou, denunciarei
em nível nacional, também. Mas, senhores, essa é uma parte, Paulino
Neves/Tutoia, Palestina/Duque Bacelar. Para semana que vem, eu vou
denunciar de Barreirinhas... denunciarei no próximo momento que eu
subir a essa tribuna da estrada que liga Barreirinhas a Paulino Neves.
Começou pela Sucesso, foi repassado para outra empresa que repassou
para um indivíduo, sem empresa, que aluguel máquinas e que não
licitou para essa outra empresa, mas que de outras regionais tiraram
para ela, mas isso é um assunto para o próximo momento, porque eu
quero apenas detalhar primeiro Barreirinhas/ Tutoia; Palestina a Duque
Bacelar. O seu Flávio Dino tem que ficar alerto a isso. Volto a frisar, não
creio que ele seja patrimonialista, mas que ele é conivente com isso, eu
já não tenho dúvida.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, venho a essa tribuna para, mais uma vez,
prestar conta das nossas ações parlamentares, aqui nesta Casa, mais uma
sessão da Comissão de Constituição e Justiça, hoje, Deputado Arnaldo
Melo, mas mais do que isso, me orgulhar cada vez mais de um governo
que leva ações concretas, que muda a realidade do povo. No último
final de semana, eu, Deputado Arnaldo e outros deputados estivemos
em Fortuna, estivemos em Jatobá, entregando obras e assinando
ordens de serviço. De modo que o Governo Flávio Dino faz questão de
municipalizar e levar ações para todos os municípios do Maranhão, do
maior ao menor indistintamente. É um governo que olha para todos e
nós precisamos sempre acreditar, cada vez mais, que a transformação do
Maranhão não pode acontecer da noite para o dia. É uma passagem de
muito tempo. Ontem eu estive em Rosário com o querido amigo ViceGovernador Carlos Brandão, que tem sido fiel e leal a um projeto social
para o Maranhão, cada vez mais amparado nas ações de um governo
que olha para o seu povo. Por isso fico muito à vontade. Ontem, quando
eu estava com o nosso Vice-Governador Carlos Brandão, e o prefeito
de Rosário, Calvet Filho, entregando ruas dignas, melhorando a vida
da população, ações que vão desde construções mega até construções
sociais que amparam a população naquilo que eles mais precisam, que
é viver bem, que é viver em comunidade. Eu quero muito fazer esse
destaque, dizer que o nosso querido Vice-Governador Carlos Brandão
reúne, em si, a capacidade, a honestidade, a lealdade de continuar o
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trabalho do Governador Flávio Dino em todo o estado do Maranhão,
pela lealdade de tantos anos, junto ao Governo, pela honestidade de
mais de 30 anos de vida pública e não ter nenhuma mácula. É um
homem ficha-limpa e, acima de tudo, por entender do Governo, por
participar do Governo, por estar dentro do Governo. Então eu fico
muito feliz e mais satisfeito ainda de ver as ações do Governo levando
à população que mais precisa. Faço também um destaque a um mutirão
de saúde que realizamos em Caxias enquanto outras pessoas estavam
viajando, curtindo o dinheiro público, assistindo o GP de Fórmula
1 em São Paulo. Enquanto a população de Caxias padece depois de
uma longa chuva e tantos problemas que assolam a nossa cidade, o
seu gestor está curtindo o GP de Fórmula 1 lá em São Paulo. Nós
estávamos trabalhando em Caxias, visitando obras, visitando as ações,
trabalhando em prol da população de Caxias. Presente no município
de Caxias, trabalhando por Caxias e trabalhando pelo Maranhão. A
nossa agenda inclui Fortuna, Jatobá, Caxias, Aldeias Altas, que eu
estive no final de semana, Rosário e tantos outros municípios que nós
estamos trabalhando diuturnamente, recebendo imagens do município
de Paraibano, que está sendo feita a pavimentação do povoado Barzim
até a BR. Ao mesmo tempo vendo avançar as obras e quase conclusão
das obras do município de Esperantinópolis, do povoado Palmeiral até
a sede da cidade. São essas as ações que um parlamentar, que os demais
pares que estão aqui também fazem em prol do povo do Maranhão em
todas as regiões, trabalhar pelo Maranhão de uma maneira completa.
Por isso que é claro que eu preciso fazer uma crítica àqueles que
abandonam a sua cidade exatamente um ano depois, Deputado Yglésio.
Um ano se passou da eleição e muitas diziam o deputado gordinho está
perdido, perdeu a eleição. Não baixei a cabeça, ergui a cabeça, porque
sou um homem de fé e continuei trabalhando todos os dias em prol do
meu povo e do povo do Maranhão que me colocou nesta Casa para
defendê-lo. Por isso, cada vez mais feliz com as doações que estamos
realizando, deixo aqui o meu abraço fraterno ao nosso povo. Agradecer,
Pastor Cavalcante, a nossa conversa que nos enriqueceu espiritualmente
e nos mostra que Deus é o caminho para a gente continuar vencendo
essa mentira daqueles que fazem do Poder Público o bem a si e não ao
povo. Era só isso, Senhor Presidente.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Projeto de Lei nº 349, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 102, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. Deputado ausente. Fica transferido para a
próxima sessão, assim como o item 3. Deputada Andreia Rezende está
ausente, é autora do projeto do item 4, mas já é a terceira sessão e,
portanto, vamos apreciar. Projeto de Lei nº 483, de autoria da Deputada
Andreia Rezende (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno.
Projeto de Resolução Administrativa n.º 044, de autoria da Deputada
Daniella Tema (lê). Deputada ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Projeto de Resolução Administrativa n.º 024/21, de autoria
do Deputado Doutor Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao
segundo turno. Requerimento n.º 419, de autoria do Deputado Neto
Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da
Mesa. Requerimento n.º 087/21, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, para V. Ex.ª retirar esse
requerimento, vou colocar só na quinta-feira. Estou aguardando as
informações e me parece que já enviaram uma parte e aí, se não houver
totalmente completado, eu refaço o requerimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO A apreciação fica adiada a pedido do autor. Item 9, Requerimento nº
107/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Deputado
Wellington.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, esse Requerimento está na mesma situação do anterior e
que V. Ex.ª possa retirar e eu já adianto também o Requerimento de nº
10, que é do Procurador-Chefe da República do Maranhão e de nº 12, o
item número 12 e o de nº 13 e o 14.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Requerimentos... os itens 09, 10, 12, e 13 e o 14 ficam retirados da
Ordem do Dia de hoje, a pedido do autor, vamos apreciar o item 11.
Requerimento nº 173/2021, de autoria do Deputado Wellington do
Curso ao Governador Flávio Dino e ao Presidente da MOB, Senhor
Daniel Carvalho, (lê).
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Discussão, 10 minutos, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Wellington, V. Ex.ª tem 10 minutos para discutir.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial,
bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Senhor
Presidente, o tema que abordamos na manhã de hoje, por meio desse
Requerimento, do qual solicitamos informações do Governo do Estado,
é um Requerimento muito importante para a população do Maranhão,
especificamente, de São Luís, que se utiliza da Avenida dos Holandeses,
se utiliza de uma rodovia estadual que liga os municípios de Paço do
Lumiar/São Luís, da Raposa/São Luís e também o trecho que leva até
São José de Ribamar. E uma avenida muito questionada pela população,
principalmente pela gestão anterior, no governo anterior, do governo
Roseana Sarney, questionaram muito a construção dessa rodovia. E a
construção dessa rodovia que deixou a desejar, em alguns aspectos,
inclusive com o canteiro fora dos padrões e uma área que podia ser
utilizada para via e aí ficou destinada ao canteiro central. E uma obra
que demorou muito tempo para entregue à população do Maranhão.
Quando iniciou a gestão do Governador Flávio Dino, a gestão do
Governador Flávio Dino faz uma lambança. Primeiro mentiu para a
população dizendo que teria o BRT. Mentiu para a população dizendo
que ia ter BRT. Não tem mais BRT, não vai ter BRT. É um engodo, é uma
enganação, ludibriação, mentira. E aí consumiram tanto dinheiro, tanto
dinheiro, tanto recurso público, tanta fortuna em um projeto que não
deu certo, que não vai dar certo, que não vai sair. Diga-se de passagem,
a única coisa que escapa aí é o prolongamento da Litorânea com alguns
entraves, com alguns problemas que nós fomos lá defender a população.
Nós fomos lá defender os moradores. Nós fomos lá defender os donos
de bares, nós fomos defender os envolvidos. Inclusive há questão
judicializada com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. E nós
fomos várias vezes lá, manter contato com a população e fazer reunião.
E tivemos mais de dez reuniões com a MOB. Na hora, o presidente
da MOB, delegado da Polícia Civil, senhor Laurence, tivemos mais de
dez reuniões, reuniões presenciais mostrando o projeto mirabolante.
Tivemos reunião na MOB mostrando o projeto mirabolante. Veio à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão mostrando o projeto
mirabolante, mostrando os dois trechos: trecho um e trecho dois do
prolongamento da Litorânea e o complemento que vai até o Araçagi.
E mentiram, enrolaram, enganaram a todos. Não vai mais ter BRT. E
eu já estou denunciando isso há dois anos. No ano passado, eu refiz a
denúncia. No início desse ano, eu participei de uma entrevista e, durante
a entrevista, me perguntaram se podiam ligar para o Diretor da MOB,
Dr. Daniel. Eu disse: “Não há problema nenhum, podem ligar”. E aí
fizeram a ligação ao vivo. Descaradamente, mentiu novamente no ar,
ao vivo, dizendo que ia ter BRT. Senhoras e senhores, uma enganação
sem tamanho, uma ludibriação sem tamanho, falta de vergonha na
cara, muita cara de pau. E se não vem a oposição denunciar, se não
vem o Deputado Wellington denunciar, vai ficar por isso mesmo. E o
transtorno para a população? O transtorno para os empresários? Quantas
empresas faliram! Quantas empresas fecharam as suas portas diante de
tanta poeira? Diante de tanto problema? Diante de tanto acidente? E o

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Governo mentindo dizendo que ia fazer BRT. Uma obra porca, imunda,
cachorra, nojenta e que agora vem entregar para a população e não vai
ter BRT. Uma faixa central, na esquerda, destinada a ônibus. Olha o
ridículo! Ônibus trafegando pela esquerda, sem ter parada de ônibus,
na esquerda, sem o passageiro poder descer na esquerda. Mas a faixa
está destinada a ônibus, mas o ônibus trafega pela direita. O ônibus
para na direita. O passageiro para na direita. E uma faixa exclusiva para
ônibus na esquerda totalmente inutilizada. Uma situação capenga, uma
sinalização capenga, provocando vários acidentes. Por que não muda
essa faixa central da esquerda, que seria destinado para os ônibus, para
a direita? O prejuízo para a população e para os cofres públicos já está
aí. Gastaram com um asfalto especial, com uma concretagem especial,
para esperar o BRT, mas o BRT foi uma enganação, uma mentira. E
agora ficam as três vias, a via da esquerda isolada que não pode ser
utilizada, dizendo que é para ônibus, mas os ônibus trafegam e param
pela direita. Estamos fazendo uma indicação para que possam corrigir
essa aberração, já que não vai ter mais o BRT, e ninguém toca no assunto!
Estamos provocando o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
estamos provocando o Ministério Público Estadual e a possibilidade do
Ministério Público Federal por conta dos recursos do BNDES. Estamos
provocando também o BNDES. Como tem o projeto e o projeto não é
escutado? Tem um projeto e o projeto é mudado? E o desvio de recurso
público? A possibilidade de corrupção? A possibilidade de propina? A
enganação da população, vai ficar por isso mesmo? Ninguém investiga?
Senhoras e senhores, por isso que solicitamos, por meio de requerimento,
solicitando ao Governo do Estado, por meio da Agência de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos, Senhor Daniel Carvalho, solicitando
informações referentes ao valor total empenhado, liquidado e pago pelo
Governo do Estado do Maranhão nas obras de ampliação da Avenida
Litorânea e requalificação da Avenida dos Holandeses, a origem desses
recursos, além da porcentagem de andamento e cronograma de entrega
por completa, não as lambanças que vem fazendo reiteradamente,
provocando insatisfação da população. Além disso, que informe a data
do início das operações do sistema do BRT na Avenida dos Holandeses.
Já que vai ter BRT, que o Governo do Estado mande para esta Casa a
data de início de funcionamento do BRT e também toda a documentação
referente aos contratos, licitações, cópias, pagamentos da duplicação
da Litorânea, ampliação da Litorânea e ampliação da avenida lá no
Araçagi. Solicitamos isso em nome da população, que todos os dias
questiona o Governo do Estado, que todos os dias questiona a nós,
deputados, questiona as ações do Governo do Estado. E é por isso que
estamos aqui solicitando transparência ao Governo do Estado, à MOB
por essa obra inacabada, uma obra que trouxe transtornos, prejuízos
para a população e, principalmente, falta de transparência do Governo
do Estado. Vou concluir, Senhor Presidente. Estamos solicitando, por
meio de Requerimento nº173/2021, que o Governo do Estado, por
meio da Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB,
solicitamos informações referentes ao valor total empenhado, liquidado
e pago pelo Governo do Estado do Maranhão nas obras de ampliação da
Avenida Litorânea e requalificação da Avenida dos Holandeses. Quem
pagou? Quem vai pagar por tanta barbeiragem, por tanto erro, por tanto
problema? Além da porcentagem em andamento do cronograma, de
entrega completa, além de forma, data de início de operações, do sistema
BRT, na Avenida Litorânea, e o complemento de requalificação na
Avenida do Araçagi. É o que tinha para o momento, Senhor Presidente,
transparência, cobramos transparência do Governo do Estado.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Como vota o Deputado César Pires?
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Indeferido o requerimento.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
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Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O
prefixo de negação in, não é isso? Foi indeferido?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Isso, professor.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Já
ouvi muitas vezes essa palavra indeferida nesta Casa, Senhor Presidente,
solicitar a benevolência de V. Ex.ª e da Mesa, para que possamos
colocar na Ordem do Dia da próxima sessão para que possamos ouvir
os deputados desta Casa sobre esse assunto tão importante para o
Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Fica incluído na Ordem do Dia de amanhã. A Ordem do Dia está
encerrada, vou chamar o Grande Expediente, não há oradores inscritos.
Tempo dos Partidos...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, se não tiver ninguém inscrito no Grande Expediente,
V. Ex.ª possa me conceder o Grande Expediente, por gentileza...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Só um instante, Deputado Wellington. O Deputado Duarte Júnior
acenando, mas ele não está mais aparecendo aqui na tela. Deputado
Wellington, V. Ex.ª quer utilizar o Grande Expediente?
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
V. Ex.ª tem 30 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor
Presidente, sem muitas delongas, já vou direto ao assunto: a máfia que
se instalou no Detran do Estado do Maranhão, máfia, só pode, cabide de
emprego, nepotismo, contratos irregulares, um aditivo de um contrato
permanente. O Ministério do Trabalho já se posicionou pedindo que o
Governo do Estado não renove nenhum contrato enquanto estiver
aguardando a nomeação dos aprovados. O Detran entrou em greve, a
pior gestão do Detran em todos os tempos. Detran entrando em greve.
os servidores do Detran estão sufocados, pressionados, humilhados,
perseguidos pela atual gestão, e que nós já denunciamos nesta Casa. No
início de março, o atual diretor foi nomeado pelo Governador Flávio
Dino, logo no início de abril, nepotismo, parentalha, sendo colocado
num órgão público, no Detran. E dizem que é um diretor abastado que
tem recursos públicos, ex-prefeito da cidade de Codó, não tinha
necessidade disso. O diretor do Detran, que é reconhecido pelo estado
do Maranhão, homem de posses, de ter recursos, ex-prefeito da cidade.
Mas, a partir de agora, vamos entrar nesses detalhes, porque depois da
denúncia do Detran, começaram a surgir um monte de denúncias de
corrupção de máfia, de fraude também na cidade de Codó. E, ao fazer as
denúncias do Detran, me perguntaram: “Deputado Wellington, V.Exa.
vai falar só do Detran? Não vai falar do desgoverno que foi na gestão
em Codó?” Eu me vejo obrigado a tratar tanto do assunto do Detran,
que é um assunto que estou discutindo em tela, como também dos
problemas graves da última gestão na cidade de Codó. Mas vou me ater
ao Detran. Comunicado à sociedade: o Sindicato dos Servidores do
Detran, SISDETRAN comunica a toda sociedade maranhense que, a
partir de amanhã, terça-feira, dia 16/11, ou seja, hoje terça-feira, a
categoria entra em greve geral por tempo indeterminado. Motivo da
greve: fim da terceirização ilegal. Servidores estão entrando em greve
pelo descaso no Detran, e ninguém diz nada. Onde está o Ministério
Público? Onde está o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão?
Terceirização ilegal. Já passamos de 10 aditivos. Quem está se
beneficiando com esses aditivos? Tem corrupção nesses aditivos? Tem
propina nesses aditivos? Quem está se beneficiando com esses aditivos
e com esses contratos irregulares no Detran do Maranhão? Se tiver
investigação séria pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do
Estado, muita gente vai presa, vai sair do Detran preso. Não sou eu que
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estou dizendo; é investigação, é do Ministério Público do Trabalho. E
ninguém diz nada, ninguém fala nada. Solicito esclarecimento por parte
do líder de Governo. Solicito ao líder do Governo que possa prestar
esclarecimentos em nome do desgovernador Flávio Dino, em nome da
gestão desastrosa. Que venha à tribuna da Assembleia e preste
esclarecimentos sobre o que está acontecendo no Detran. Greve hoje.
Não sou eu que estou dizendo. Os servidores estão entrando em greve e
uma das pautas: contratações irregulares, contratos irregulares, fim da
terceirização ilegal, nepotismo. O atual diretor subiu em março e, em
abril, colocou parentes. No mês seguinte, no mês de maio, dia 01, dia do
trabalhador, mais 12 nomeações. Feriado nacional, dia do trabalhador,
mais 12 nomeações. É isso mesmo. Você que está em casa nos
acompanhando, veja só o absurdo: Dia do Trabalhador, primeiro de
maio, mais 12 contratações. Não foram os nomeados aprovados em
concurso, não. Cabide de emprego, mamando nas tetas do Governo.
Isso tem que acabar. Vai acabar. Não é possível. É por isso que os
servidores estão pedindo respeito ao servidor e à sociedade. Sistema
que não funciona, falta de vagas para exames práticos, sabe que o
governo está querendo fazer? O que o diretor do Detran quer fazer?
Chamar a Polícia Militar para ser examinador. Isso é desvio de função.
Vão fazer um contrato com a Polícia Militar, tirar o policial militar da
rua e colocar o policial militar como examinador. Já não temos policial,
aumentou a insegurança no Estado do Maranhão, aumentou a violência
no Estado do Maranhão, o desgoverno Flávio Dino vai deixar para a
posteridade o quê? Três vezes aumentos de impostos, contratação
irregular de cabide eleitoral dos capelães. Nós denunciamos, nesta
Casa, já está no TSE. Governador Flávio Dino, responda essa bronca
grande. Terceiro: meteu a mão em 140 milhões da Emap, meteu a mão
no dinheiro dos aposentados, aumentou a extrema pobreza no Maranhão,
1,4 milhão de maranhenses estão na extrema pobreza. 400 mil
maranhenses entraram na extrema pobreza na gestão do Governador
Flávio Dino. A máquina é cheia, cheia, cheia de cargos comissionados.
Gente do PCdoB e do PT, de tudo que é lugar do Brasil. O diretor do
Detran fazendo o que faz na frente de todo mundo e agora começou a
distribuir capacete. Rapaz, é muita palhaçada! Oito anos de governo e
faz isso. Faltando um ano para as eleições, agora vai para o interior
distribuir capacete para mototaxista. É esse o governo que se aproveita
da miséria, da pobreza e da necessidade das pessoas. Governo cheio de
gente ligada ao PCdoB, ligada ao PT Nacional. Deputado Wellington,
Vossa Excelência não prova! O diretor da Caema, advogado ligado ao
ex ou ligado ao PCdoB, ex-partido do quase ex-governador. O
Governador Flávio Dino está saindo e, de forma desastrosa, tentou fazer
o que Goebbels fez na Segunda Guerra Mundial. Para quem não
conhece essa história, eu vou contar um pouquinho, um trechinho para
vocês. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler utilizava da comunicação
por meio de Goebbels, seu ministro da comunicação, a propaganda
enganosa, a propaganda mentirosa, propagada reiteradas vezes, várias
vezes até que se tornasse uma verdade. E é isso o que Flávio Dino fez
ao longo dos últimos sete anos, igual Hitler. Flávio Dino utilizava
Márcio Jerry, seu Secretário de Comunicação, como se fosse o Goebbels
para propagar mentira de um Maranhão que não existe. É isso mesmo!
A comparação é mais ou menos semelhante. Flávio Dino parecido com
Hitler, Márcio Jerry parecido com Goebbels e, ao longo dos últimos
sete anos, a prática nefasta da propaganda mentirosa, a prática nefasta
da propaganda enganosa, senhores e senhores, e gastando o dinheiro
público na hora do Jornal Nacional, gastando o dinheiro público na hora
do Fantástico, no horário nobre da televisão brasileira, as vezes quem já
se utilizou desse artefato, só alguns deputados, alguns candidatos a
deputados, que utilizam também da mesma mentira do Governo do
Estado, no horário nobre da televisão brasileira, do Fantástico, do Jornal
Nacional para mentir, mostrar um Maranhão que não existe, porque o
Maranhão na realidade é um Maranhão totalmente diferente da
propaganda enganosa. O Maranhão da realidade é o Maranhão que quer
saber onde estão os respiradores comprados, pagos antecipadamente,
superfaturados, e que nunca chegaram? Foi aberta a CPI do Rio Grande
do Norte, na semana passada, apertaram o Consórcio Nordeste, vai ter
delação premiada no Consórcio Nordeste, CPI dos Respiradores da
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Assembleia do Rio Grande do Norte, botaram para cima, botaram para
cima os respiradores, botaram para cima do Consórcio Nordeste. Nós
temos um grupo de deputados da região Nordeste do qual represento o
Estado do Maranhão, não para nossa surpresa, mas depois de muita luta,
o Estado de Sergipe também abriu a CPI dos Respirados, vão começar
os trabalhos, segunda Assembleia Legislativa do Nordeste a abrir a CPI
da Saúde, a CPI dos Respiradores para descobrir, desvendar quem se
apropriou do dinheiro público com essa compra fraudulenta, mafiosa
dos respiradores do Consórcio Nordeste. Deputado Wellington, mas o
Maranhão teve participação? Claro, atolado até o pescoço e não tem
transparência, querem que eu relembre dos respiradores? Vou relembrar
porque tem gente que confunde e junta as três etapas dos respiradores.
Primeira parte dos respiradores: uma estratégia, que virou até livro,
adotada para transportar, trazer, contrabandear respiradores que não
eram mais utilizados na China, para serem utilizados no Maranhão, 107
respiradores. Burlaram a Polícia Federal, burlaram a Receita Federal,
trouxeram 107 respiradores. Fizeram o maior estardalhaço dizendo que
os respiradores tinham chegado, de madrugada. Aparece o Secretário de
Indústria e Comércio ao lado dos respiradores. Começaram a distribuir
respiradores, eu fui fiscalizar onde estavam os respiradores. Nem um
está instalado, nem um instalado. Só mentira! Só golpe! Nem um
instalado! Por quê? Nenhum médico intensivista, nenhum fisioterapeuta
queria trabalhar com esses respiradores. Um renomado e conhecido
fisioterapeuta fez uma postagem, assim que viu os respiradores, falando
dos respiradores. E eu fui falar com esse fisioterapeuta renomado
professor do estado do Maranhão sobre a corajosa publicação sobre os
respiradores que chegaram por meio de contrabando, 107 respiradores.
E logo depois ele apagou a publicação, e disse: deputado, eu não posso
mais falar sobre esse assunto, estou sofrendo perseguição, por parte do
Governo do Estado. Os 107 respiradores contrabandeados que não
foram utilizados, quem tocava, ousava, falar dele estava sendo
perseguido. Vou lembrar, trazer à memória de vocês um outro fato: um
policial militar sabendo que os respiradores estavam guardados,
trancados, escondidos num galpão lá próximo à Camboa, lá próximo ao
Hospital Sarah, fez um áudio dizendo que os respiradores que haviam
chegado não estavam sendo utilizados; estavam trancados. Esse áudio
circulou nas redes sociais no WhatsApp. E o que o Governador Flávio
Dino fez? Perseguiu o policial militar. Mandou excluir o policial militar.
A bem da disciplina, exonera, retira, demite, joga fora, esse policial
militar não presta porque ele questionou, ele perguntou sobre os
respiradores. E a sindicância, querendo expulsar o policial militar, o
comando da Polícia Militar, que é um desgoverno igual ao de Flávio
Dino, que não dá apoio ao policial militar, oficial nem praça, que não
tem comando sobre os policiais militares, oficiais e praça, foi lá
perseguir o policial. Resultado: exonera o policial. O policial entrou na
Justiça e reconheceram que não cometeu crime, que não teve nada
demais, e aí volta para a Polícia Militar. Isso mostra mais um caso de
perseguição. E isso tudo envolvendo os 107 respiradores
contrabandeados que nunca foram utilizados. Temos requerimentos que
vão ser apreciados. E eu vou solicitar que esse requerimento venha para
a pauta de amanhã, que é solicitando ao Governo do Estado o número
de cada respirar, o lote, a numeração e onde cada respirador foi
instalado, para que possamos fiscalizar, investigar e saber quem foi o
médico ou fisioterapeuta que utilizou esses respiradores. Porque,
senhoras e senhores, durante a pandemia, no auge da pandemia, logo no
mês de abril, eu coloquei em risco a minha saúde. Eu coloquei em risco
a minha vida. Eu saí da minha casa e fui fiscalizar. Fui às UPAs. Eu fui
a todas as UPAS, todas, aos hospitais. Fui junto com a Defensoria
Pública, junto com o Ministério Público, junto com o médico intensivista
Dr. George Castro. E nós fomos fiscalizar, investigar, e não encontramos
nenhum respirador, que, nos bastidores, os médicos intensivistas e os
fisioterapeutas chamavam de respirador para rato. Era assim que os
intensivistas e os fisioterapeutas nos bastidores chamavam, respiradores
para rato. Esses respiradores eram respiradores de urgência, de
emergência para colocar na ambulância, para colocar no SAMU,
utilização rápida. Tanto é que, olha a cara de pau, eu cheguei no HCI e
perguntei: Cadê os cento e sete respiradores que haviam sido

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
contrabandeados e entregues ao Governo do Estado. Disseram:
“Deputado, não tem nenhum respirador funcionando. Mas se o senhor
quiser, a gente entuba agora o paciente e coloca o respirador para V.Exa.
ver. Olha a cara de pau. Queria, entubar um paciente, colocar aquele
respirador que não funcionava. Só porque a fiscalização estava lá.
Então, senhoras e senhores, estou falando etapa 1. Respiradores
comprados, ou melhor, adquiridos, por meio de contrabando. Se não vai
por contrabando, se os respiradores funcionaram, eu quero que
apresentem aqui a relação de cada respirador, onde foram lotados, onde
foram distribuídos, qual o hospital, qual a unidade de saúde, qual o
médico e o fisioterapeuta responsáveis pela utilização desse respirador.
Já que estava funcionando, Ok? Deu para todo mundo entender, né?
Então, primeiro, a situação dos respiradores, 107 contrabandeados.
Vamos para as duas outras situações, que foram duas compras mal
sucedidas do Governo do Estado, a primeira com 30 respiradores, a
segunda com 40 respiradores. Eu vou explicar cada uma, a diferença de
cada uma. Nós denunciamos aqui, na tribuna, que o governo estava
comprando respiradores superfaturados, pagando adiantado, 4,9
milhões por 30 respiradores, por meio do Consórcio Nordeste, nenhuma
informação, nenhuma explicação, e a gente denunciando, para cima,
para cima, Ministério Público, Tribunal de Contas. O Ministério Público
diz que não viu nada demais, o Tribunal de Contas diz que viu
superfaturamento. Estamos aguardando a conclusão do Tribunal de
Contas para fazer juntada do material e pedir a reabertura de investigação
no Ministério Público. Essa situação dos 30 respiradores, que juntando
todo o Estado do Nordeste, todos os Estados do Nordeste, dá um total
de 49 milhões de reais. Os donos de empresa foram presos, disseram
que não conseguiram comprar os respiradores da China, nem na Europa,
resolveram comprar respiradores de uma empresa que faz transporte de
produtos à base de maconha, comeram 20 milhões, só deram 20 milhões
para a empresa, e a empresa também não entregou, não tinha nenhum
respirador. Foram comprar respirador em uma empresa brasileira. Cada
respirador ia sair num valor por mais de 20 mil reais. A empresa, quando
descobriu, estava sendo usada porque estavam faturando e ganhando
esses respiradores, e também não entregou respiradores. Confusão foi
todo mundo no pau, todo mundo preso, investigação na Bahia,
apontaram que só 20 milhões foram pagos de propina e o dinheiro
sumiu, dinheiro pago de propina na compra dos respiradores. Quem
está no meio, 4,9 milhões por respiradores no Maranhão. A Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Norte conseguiu abrir a CPI e está
investigando o Consórcio Nordeste e a compra fraudulenta dos
respiradores. Segunda compra: o Governo do Estado, não satisfeito de
ter sido enganado, entre aspas, enrolado entre aspas ou de ter beneficiado
alguém, faz a segunda compra de mais 40 respiradores no valor de 8,7
milhões de reais, sendo paga o valor antecipado de 50%. Como já tinha
feito a denúncia, na mesma semana, eles viram que fedeu, complicou,
‘Deputado Wellington está no nosso calo, está no nosso pé, denunciou
os 30 respiradores, vai dar bronca nesses 30 respiradores e vai dar
bronca nesses 40. Cancela a compra’. Quem estava fazendo a aquisição
dos respiradores, ‘negativo, eu estou recebendo 4,3 milhões, mas eu não
tenho mais 4,3 milhões para devolver porque eu ia comprar com dólar,
comprar com euro, só tenho agora 3,7 milhões para devolver. Seu
Carlos Lula, o advogado e secretário de Saúde, secretário de Saúde do
Maranhão, o advogado secretário de Saúde do Maranhão recebeu de
volta 3 milhões e setecentos. E cadê a diferença dos quatro milhões e
trezentos para três milhões e setecentos? Vai sair do bolso de quem, do
trabalhador maranhense? Dos impostos? Vai ficar por isso mesmo? E
assim é a saga dos respiradores do Maranhão, denunciado nesta Casa,
com exclusividade do Deputado Wellington, que continua nesta luta
desde abril de 2020 e até agora fazem ouvido de mercador. O problema
dos respiradores deu problema para o Governador de Santa Catarina, do
Rio de Janeiro, do Pará, do Amazonas. Só no Maranhão que o
Governador Flávio Dino é blindado. E é por isso que ele quer ser
senador, porque se ele não for senador, o seu governo cometeu muitos
pecados, muitos erros, muitos deslizes, muita corrupção. E se ele não se
blindar com o mandato de senador, vai preso assim que sair do Governo
do Estado. E ele que se prepare. Então o quase ex-Governador, quase,
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né, que está terminando, ex-governador Flávio Dino se prepara para
enfrentar as urnas para se livrar de broncas maiores, porque essa é a
situação dos respiradores no Estado do Maranhão. Então, esse é o
desgoverno de Flávio Dino que os servidores do Detran estão
denunciando, estão cobrando. Sistema no Detran que não funciona,
falta de vagas para práticas, site não inoperante, quase impossível emitir
um boleto, postos avançados ilegais, o Senhor Nagib está quase toda
semana viajando, ele aprendeu com o Procon. Nagib aprendeu com o
Procon. O diretor do Detran toda semana está inaugurando um posto
avançado do Detran. Fazendo politicagem, fazendo base eleitoral,
porque dizem que ele é candidato a deputado estadual, eu não tenho
certeza, ouvi dizer. Vamos esperar para saber se a denúncia se concretiza.
Eu não acredito, eu não quero crer que ele esteja usando um órgão
público, o Detran, os servidores para se beneficiar eleitoralmente. Eu
não acredito, eu não acredito! mas vamos aguardar se o que o Deputado
Wellington está denunciando na manhã de hoje vai se concretizar que o
diretor do Detran estaria se utilizando do órgão para fazer campanha
antecipada para deputado estadual. É isso mesmo? Eu não quero crer.
Precarização dos serviços. Pagamento das progressões com retroativo
para todos os servidores do Detran. Nomeação de todos os aprovados
no concurso. Chega de politicagem. Seja de contratação irregular, chega
de terceirizados. A BR Terceirizações enricou às custas dos cofres
públicos do Estado do Maranhão. Aditivos e mais aditivos, ao longo dos
últimos 7 anos? Aditivos de 2000, você que está em casa acompanhando:
aditivos de 2 milhões de reais, 2 milhões e 500, 2 milhões e 700. Sabe o
que é o aditivo, o contrato já está feito, mas ele diz para o Governo do
Estado: Flávio Dino, precisamos fazer algumas operações, precisamos
aumentar o contrato, aditivar o contrato, precisamos de alguns reais, do
dinheiro público para poder dar continuidade ao contrato. E o
Governador, bonzinho para a BR-Terceirização, aditiva o contrato,
aumenta o contrato, paga mais um pouquinho para o contrato. Aí fica a
pergunta: tem alguém indo buscar a propina? Tem alguém se
beneficiando? Esclareçam, Governo do Estado e Detran. Mais
reclamações e reivindicações dos servidores: criação do plano de cargos
e carreiras, equiparação da gratificação pela atividade de trânsito, oito
anos com salários congelados, oito anos. Eu tenho uma bomba para
amanhã para a Assembleia Legislativa e para o Estado do Maranhão.
Enquanto Flávio Dino congelou o salário dos servidores por oito anos,
ele continua pagando jetons. Amanhã a bomba dos jetons. Secretários,
deputados, vereadores, amanhã, vai todo mundo levar porrada. Amanhã
a grande denúncia, a grande bomba dos jetons no Estado do Maranhão.
Em plena pandemia, o Governador Flávio Dino distribui cesta básica
para quem está passando fome e está pagando cinco, oito e nove mil
reais por cada reunião nos jetons. Amanhã, com exclusividade, na
tribuna da Assembleia Legislativa, uma bomba, mais uma bomba do
governo Flávio Dino. Pagamentos de jetons, pagamentos de gratificação,
pagamentos de agrado, pagamento de faz-me-rir. Para que fazer uma
reunião e não decidir nada? Se beneficiar com dinheiro público, mamar
do dinheiro público. Amanhã, bomba, bomba, bomba. Não tem dinheiro
para pagar, reajustar os salários dos servidores, mas tem dinheiro para
pagar secretário. Você já imaginou secretário já tem o seu salário e ele é
beneficiado do Governo do Estado para participar de uma reunião.
“Secretário sente-se aí. Secretário, receba agora seus nove mil reais”.
Nove mil reais, nove mil reais para participar de uma reunião. É muita
cara de pau. Amanhã, a bomba. Amanhã, a bomba dos jetons.
Secretários, muita gente se beneficiando e ganhando dinheiro em
reunião do Governo do Estado. Amanhã. Dando continuidade, seis anos
com auxílio congelado. E é por isso que os servidores do Estado do
Maranhão estão entrando em greve. Enquanto isso, continua o
desgoverno Flávio Dino.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Tempo dos Partidos e Blocos. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, Deputado Professor Marco Aurélio. Doutor
Yglésio por três minutos.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos. Bom dia a todas! Eu subo a esta tribuna
porque muitas vezes as pautas são viradas na imprensa, mas elas
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não são resolvidas até o final. E uma dessas situações é a gravíssima
situação do transporte público de São Luís. Foi feito um acordo e, na
última semana, nós recebemos uma série de relações de funcionários
de algumas empresas que não estariam recebendo seus salários e
nós fomos tentar investigar o que de fato aconteceu. E o que a gente
conseguiu descobrir? A gente conseguiu descobrir que a Prefeitura
de São Luís não cumpriu, até o momento, com o acordo com as
empresas de maneira completa. O valor de quatro milhões de reais que
foi acertado na reunião só foram adimplidos 2,5 milhões de reais da
obrigação e o restante foi feito um adiantamento de vale-transporte,
que a prefeitura já tinha feito aquisição das empresas. Ou seja, ela está
cobrando uma coisa, uma mercadoria da empresa e depois devolvendo
tentando fazer aquilo valer como um valor. Claro que isso não resolve a
situação financeira e aí precisa se destacar, Deputado Pastor Cavalcante,
que o Governo do Estado cumpriu a parte dele. Fizeram um acordo
de pagar 70 centavos de real por passageiro, por catracado no sistema
semiurbano, e pagaram 1,7 milhão de reais. Então, há uma diferença
de cumprimento de acordos. As empresas que operam no semiurbano
conseguiram ter uma folga, quem operava no urbano e semiurbano, pelo
fato de o Governo do Estado ter cumprindo com a parte dele. Só que a
prefeitura, quem depende exclusivamente do urbano teve dificuldades
para pagamento de folha. E, claro, que isso gera uma insatisfação dos
profissionais que estão com seus salários atrasados, que têm necessidade
do cumprimento de seus acordos, inclusive para garantir as obrigações
financeiras que eles se comprometeram na sua rotina familiar, e isso é
questão de compromisso, de palavra. Não adianta nós ficarmos fazendo
acordo pela metade e não cumprindo, e a gente jogar só para a opinião
pública, precisa que o secretário atual, Diego Baluz, se não me falha a
memória, e o Prefeito Eduardo Braide, nesse caso, chamem, de fato,
para o cumprimento do acordo. Adiantamento de vale-transporte não
é pagamento para as empresas. Então, isso aí não é fazer defesa de
empresa, é fazer a defesa da ordem do transporte público. Está na cara,
a gente está vendo aí que não tem ônibus na rua como antes, há uma
falta evidente de transporte nas ruas, as pessoas estão indo cada vez
mais aglomeradas nos ônibus, então isso tem sido necessária a gente
falar, por quê? Porque a reclamação está aí, e a gente não quer outra
ameaça de greve. No momento em que as dificuldades que as pessoas
estão enfrentando, nós precisamos é de paz. Então, é isso o recado para
a prefeitura. Em relação ao nosso cargo de presidente do Moto Club, na
semana passada, na quarta-feira, nós fomos eleitos e esta semana nós já
convocamos uma reunião com o conselho do clube para que, na semana
que vem, na assembleia geral, nós coloquemos a proposta de transformar
o Moto numa sociedade anônima de futebol, o que vai garantir com
que cada receita que nós recebamos, 20% dessa receita vá para o Moto
Club original, para a associação, a fim de cumprir os compromissos que
tem com os credores, porém, vai conseguir retirar os bloqueios que o
Moto tem nas contas judiciais e que têm atrapalhado tanto. Hoje a gente
está tendo necessidade de fazer movimentação do Moto Club em conta
pessoal porque não tem, de fato, nem um tipo de conta funcionando em
relação à associação, um verdadeiro pandemônio, uma confusão total.
Nós fizemos uma arrecadação com algumas empresas, nesse período,
devidamente divulgada no Instagram do Moto Club, levantamos R$
23.850,00 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta reais) para o time,
fizemos uma divisão das despesas do jogo contra o CRB, na quintafeira, em Alagoas, e um rateio para o restante do elenco, para que eles
pudessem ter algum pagamento, lembrando que já estão há três folhas
salariais sem receber. Eram essas as palavras. Um abraço a torcida do
Moto. E nosso carinho a todos que nos assistiram até o momento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Bloco Parlamentar independente MDB/PRTB/PMN,
Deputado Arnaldo Melo, declina. Bloco Parlamentar Democrático PL/
Republicanos, Deputado Vinícius Louro, declina. Bloco Parlamentar
Democrático PP/Solidariedade, Deputado Ciro Neto, declina. Partido
Verde, Deputado César Pires, declina. Escala de reserva Líder,
Wellington do Curso PSDB, vai falar? Cinco minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, meu amigo, meu príncipe,
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Deputado César Pires, muito bom dia, bom dia aos demais deputados.
Ariston, meu amigo, muito obrigado pelas felicitações, estamos juntos!
Mais juntos que se possa imaginar. Estamos juntos! Senhor Presidente,
eu volto à tribuna desta Casa, mais uma vez, para cobrar do Governador
Flávio Dino, transparência. Cadê o líder do governo que não veio falar
nada sobre o seletivo fraudulento? Nada. Denunciamos na semana
passada, ou melhor, há mais ou menos quinze dias, cobramos na semana
passada e estamos aqui novamente cobrando satisfação do Governo
do Estado. Será se vai ser preciso eu pegar um carro de som, ir para
a porta do Palácio dos Leões, cobrar de Flávio Dino as informações
que nós estamos cobrando na tribuna da Assembleia? Seletivo
fraudulento. Seletivo eleitoreiro. O Governador Flávio Dino demorou
para entregar o Hospital da Ilha. Um hospital que vai beneficiar a
Região Metropolitana, o Estado do Maranhão. Mas ele vai utilizar a
inauguração com fins eleitoreiros e já mostra isso com o seu seletivo.
Por que Governador Flávio Dino não está realizando concurso para o
Hospital da Ilha? Ele está fazendo um seletivo fraudulento. Um seletivo
eleitoreiro. Anunciou que o seletivo é temporário. Que o seletivo tem
validade de um ano. Validade só até o ano que vem e começou a chover
denúncias contra esse seletivo do governo. Nós começamos a nos
debruçar sobre essas denúncias e constatamos, verificamos que vários
outros seletivos do Governo do Estado tinham possibilidade de fraude,
possibilidade de máfia, de direcionamento, de indicação política. É o
famoso QI. Você que está em casa e sabe o que é QI? Não é coeficiente
de inteligência. QI, no Maranhão, significa quem indique. Quando
a pessoa vem fazer um seletivo, aí perguntam: Você conhece algum
secretário de Flávio Dino? Você conhece algum deputado federal de
Flávio Dino? Você conhece algum deputado estadual de Flávio Dino?
Peça uma vaga para ele, que ele vai lhe colocar no serviço público, vai
lhe dar uma vaga. Não precisa de seletivo. Muitas pessoas já ligaram
para mim, muitas pessoas já ligaram para o Deputado César Pires.
“Deputado César Pires, consiga uma vaga nesse seletivo”. A resposta
minha e do Deputado César Pires é a mesma: “Como, se é um seletivo?”
“Não, Deputado, é porque eu fui lá na EMSERH e disseram que se
eu tiver um deputado, um secretário, eles conseguem uma vaga para
enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta”. E eu disse: Como é
que essa história? “Deputado o senhor não pode falar meu nome, porque
senão eu vou ser perseguido, eu vou me prejudicar. Mas é isso mesmo.
Se tiver algum deputado amigo de Flávio Dino, algum secretário de
Governo, consegue uma vaguinha”. “Mas não é seletivo? Não tem
que analisar o currículo?” “Não, Deputado. É QI, quem indique”. Eu
digo. “Infelizmente, eu não posso lhe indicar. Infelizmente eu não
compactuo com essas práticas nefastas do Governador Flavio Dino”.
Eu faço a pergunta: quem são os deputados estaduais que colocaram
nome no seletivo fraudulento? Quem são? Eu não quero crer que tenha
par meu, que tenha deputado da Assembleia Legislativa que indicou
pessoas para esse seletivo fraudulento. A denúncia que chegou é que
tem secretário candidato a deputado e que tem também deputado que
é candidato a deputado federal. Estão investigando. Vou mandar tudo
para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado. Eu
não acredito que essa lista seja fraudulenta. Mas, enfim, solicitamos
informações do Governo do Estado. Ninguém diz nada. Está todo
mundo calado. Segundo, solicitamos ao Governo do Estado que possa
suspender, cancelar, anular esse seletivo fraudulento, eleitoreiro e, por
último, que possa realizar concurso público para o Hospital da Ilha.
Enquanto isso, Flávio Dino continua calado, mudo, calado. Enquanto
eu tiver voz, estarei na tribuna da Assembleia denunciando, cobrando e
apontando soluções para os problemas. E um deles é anular o seletivo
fraudulento, golpista, imundo, eleitoreiro e realizar concurso público.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O
CÉSAR
apartes.
O
CÉSAR

SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PIRES – Deputado Wellington do Curso, 10 minutos com
SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PIRES – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
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presente Sessão.
Ata da Septuagésima Segunda Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia onze de novembro de dois mil
e vinte e um.
Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio
Lula.						
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro
Waquim, Ricardo Rios, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia
Martins Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Rildo
Amaral e Roberto Costa. Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura
do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou
a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores
(as) Deputados (as): Ariston, Paulo Neto, Wellington do Curso e Doutor
Yglésio. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, a Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que o
Projeto de Lei nº 483/2021, de autoria da Deputada Andréia Rezende,
foi transferido devido à ausência da autora e submeteu à deliberação do
Plenário, que aprovou: Requerimento nº 413/2021, de autoria do Deputado Vinicius Louro, solicitando que seja agendada para o dia 02 de
dezembro de 2021 a solenidade de entrega da Medalha de Mérito Legislativo aos Senhores José Cirilo e José Gonçalves Neto e Requerimento
nº 418/2021, de autoria do Deputado Ariston, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa votos de congratulações à população de
Bacabeira, pelo 27º aniversário do Município a ser comemorado no dia
10 de novembro. 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 da Social Democracia Brasileira e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que,
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 11 de novembro de
2021.
Deputada Doutora Cleide Coutinho
Presidente, em exercício,
Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Zé Inácio Lula
Segundo Secretário, em exercício
SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021 ÀS 11h.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Damos início a Sessão Solene convocada para a entrega
do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Wilson de Araújo
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Silva, concedido por meio da Resolução Legislativa n.º 997/19, oriunda
do Projeto de Resolução Legislativa n.º 134/2019, de autoria do Senhor
Deputado César Pires. Quero convidar para compor a nossa Mesa, o
Senhor José Wilson de Araújo Silva, homenageado nessa Sessão Solene. O Senhor Holídice Barros, Juiz e Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão; Deputado Estadual Zito Rolim; Senhor Flávio
Olímpio, Consultor Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Convido o Deputado Wellington do Curso para presidir
a Sessão enquanto me desloco para prestar as devidas e reconhecidas
homenagens ao doutor José Wilson.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
César Pires, autor da proposição desta justa homenagem.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus continue
a nos abençoar, derramar copiosamente e sem medida as suas bênçãos
sobre todos nós. A generosidade divina me permitiu conhecer o Flávio
Olímpio e, por meio dele, além da sua obra gigantesca como profissional,
saber dos feitos e das virtudes da sua família. E nada mais justo do que
fazer os meus reconhecimentos devidos a quem tem. Mas não adiantava
eu me arvorar e querer propor se eu não tivesse o devido reconhecimento dos meus pares. E eu tive, nós tivemos. Dr. José Wilson, foi reconhecido por unanimidade desta Casa esse título de Cidadão Maranhense,
que, daqui a pouco, esta Casa lhe concederá, ou pelo menos entregará.
Senhor José Wilson é um exemplo. Exemplo para todos que, às vezes,
têm o direito de estudar, e não o fazem, têm oportunidade de trabalhar,
e não trabalham. Ele conseguiu conjugar trabalho, estudo e transformar
aquelas limitações impostas, na época, ainda em Parnaíba com sua família, em oportunidades que o levaram a estar aqui conosco. O senhor José
Wilson nasceu no Piauí, em Parnaíba, no dia 08 de novembro de 1953.
É o primogênito dos 11 filhos de Francisco Olímpio da Silva e Tereza
Maria de Araújo e Silva. Aos 11 anos, migrou para São Luís em busca
de melhores condições de vida com seu pai e 8 irmãos, que como ele
nasceram no Piauí. Desde pequeno, foi trabalhar nos sucessivos comércios do seu pai - e olha como ele conseguiu ser grande nesse momento de autopeças, movelaria, restaurante e bar. Se somar o Curso de Direito,
dá um exemplo de vida a todos nós. Estudava em um turno e tinha que
trabalhar nos outros dois. E quando eu vejo fora da escolaridade, é mais
justa do que a gente pode imaginar, que alguém que agregou trabalho,
que agregou estudo. Eu sou um defensor. Eu não consigo fazer pacto
com a ignorância nem com a ausência do trabalho. Nesse momento, nos
casamos ainda muito mais, Senhor José Wilson. Foi sempre muito fiel à
conjugação do menino trabalhador com brilhante estudante. Depois de
concluir o curso no colégio Justo Jansen, na rua Cândido Ribeiro, em
São Luís, ingressou no concorrido científico ginasial do Liceu maranhense. Mesmo em jornada tripa, sempre dedicado aos estudos, se
graduou nos cursos de Letras e Direito da Universidade Federal do
Maranhão. Na busca de melhores condições de trabalho, desbravou no
serviço público na prefeitura municipal de São Luís de maio de 1970
a dezembro de 1977 e, anos depois, já casado com sua atual esposa,
Dona Maria José Neves Silva, teve três filhos, aos quais educaram com
o mesmo amor pelo trabalho e pelo estudo. Foi aprovado em concurso
para a Caixa Econômica Federal, atuando em diversas funções em vários municípios do Maranhão e em Brasília até janeiro de 1992. A Caixa
perdeu um grande técnico, e nós ganhamos, nessa mesma época, um
grande juiz. Foi aprovado em concurso público para juiz de direito do
Estado do Maranhão, ingressando na carreira de magistrado na comarca
de São Bernardo. Exerceu seu labor em diversas comarcas do Estado,
sendo reconhecido como homem de afabilidade, de trato e respeito com
o próximo e sensibilidade para perceber e tratar com amor os dramas
humanas que lhe surgiram à frente, e de coragem para sempre decidir
com independência até se aposentar e dedica-se a outra paixão de sua
vida, a advocacia. Hoje mantém o zelo pela família, pelo irmão mais
velho, padrinho de muitos afilhados e sobrinhos, filhos, noras e netos.
E dedica-se, até aos dias de hoje, na advocacia dos que têm “fome e
sede e de justiça”. Percebe-se, portanto, sem muito esforço e remontar
qualquer tipo de preocupação, que é meritório esse título de Cidadão
Maranhense. Eu quero que vocês percebam como é bom se transformar
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limitações impostas, seja pela natureza, seja pela quantidade da família,
seja pela dificuldade que o pai deixa de ter em determinados locais, mas
nunca faltou para o senhor a dedicação, afeto, determinação, saga, vontade de vencer. E o senhor é um vencedor. Preste atenção: vencedor por
tudo, mas o senhor também tem um mérito de genética. O senhor tem
filhos maravilhosos, grandiosos, que Deus me permitiu ter aqui como
amigo, como é o Flávio Olímpio. Eu quero, senhores, dizer a vocês
que eu sou feliz por ter proposto esse Título de Cidadão Maranhense.
Se é uma honraria grande para o Senhor, Dr. José Wilson, para mim
também é grande poder fazer justiça aos homens de bem. Parabéns por
esse título ao senhor e parabéns à família por ter um pai e marido dessa
forma. Obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Quero convidar de forma muito atenciosa, respeitosa e com o senso de justiça para que possa compor a Mesa
também o nosso querido Desembargador Tyrone. Senhoras e senhores,
dando continuidade a esta Sessão Solene. Faço aqui minhas breves palavras, dada a honra de fazer parte deste momento, com o Deputado César
Pires, ajudar a presidir essa presente sessão solene. As minhas breves
palavras, primeiro, parabenizar o Deputado César Pires pela sensibilidade, pela atenção, pelo carinho, e destacar que essa justa homenagem
que é prestada hoje tem dois motivos muito interessantes. Primeiro, foi
aprovada de forma unânime pela Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, por todos os deputados. Isso se dá pelo respeito, pela credibilidade que o Deputado César Pires tem nesta Casa. Ex-reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Ex-Secretário de Educação no Estado
do Maranhão, Deputado Estadual aplicado, Deputado Estadual atuante,
Deputado Estadual preocupado com as causas do Estado do Maranhão.
E tem aqui o nosso respeito, o nosso carinho. E é por isso que, de forma
unânime, teve a facilidade de aprovar essa justa homenagem. E, segundo, pelas qualidades enumeradas, anunciadas pelo autor da proposição
na manhã de hoje. E aproveitamos para cumprimentar a todos, em nome
do Presidente Othelino, Presidente da Assembleia Legislativa, em nome
de todos os demais Deputados. E aqui faço referência ao Deputado Zé
Inácio, que se faz presente, Deputado Zito Rolim, que se faz presente, e
o nosso ex-Deputado Nan Sousa, que também se faz presente. Eu faço
dessas minhas belas palavras esse justo reconhecimento, cumprimentando, de forma especial, esse jovem magistrado que está aqui do meu
lado esquerdo, Dr. Holídice Cantanhede de Barros. Eu não tenho juízes
amigos; eu tenho amigos que, hoje, são juízes, a exemplo o Dr. Marco
Adriano, que foi professor do Curso Wellington e este homem público
que está aqui ao meu lado, que hoje é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão. E nós temos orgulho de tê-lo à frente
de uma importante associação e prestigiando esse ato, prestigiando esse
evento, contemplando, neste momento histórico, transmitido ao vivo
pela TV Assembleia, uma justa homenagem da Assembleia Legislativa
a um homem que ama de coração o Estado do Maranhão, que ajudou
no seu desenvolvimento, no seu crescimento e, principalmente, trazendo justiça. Essa justa homenagem, hoje, da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, sensibilizada pelo Deputado César Pires, traz para
a manhã de hoje, um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom
magistrado que o Maranhão tem orgulho de tê-lo. É por isso que, neste
momento tão especial, que ele possa, a partir de agora, que ele será
homenageado efetivamente, possa bater no peito e dizer: A partir de
hoje, sou Cidadão Maranhense de coração e de título”. E concedido justamente por ele, que eu convido para que venha conceder a homenagem
ao nosso homenageado, meu amigo, meu príncipe, Deputado César Pires. ... Diante de uma pandemia que, graças a Deus, estamos vencendo,
diante de um momento que as pessoas não se olham nos olhos, não se
cumprimentam, não se respeitam, nós precisamos valorizar, pedir desculpas, dizer que ama, ter gratidão. E é por isso que Deus nos ensina,
que precisamos trazer à memória, as coisas que nos dão esperanças, e
neste momento, nesta justa homenagem, trazemos à memória as coisas que nos dão esperanças deste homem público que fez da sua vida,
carinho, amor e gratidão pelo Estado do Maranhão. Eu me despeço de
vocês e peço humildemente que o meu príncipe, Deputado César Pires,
dê continuidade a esta Sessão Solene, que para todos nós foi uma honra
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ter aprovado essa Comenda, esse Título para homenageá-lo. Que Deus
abençoe a todos!
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES – Concedo a palavra ao Dr. José Wilson de Araújo e Silva.
O SENHOR DR. JOSÉ WILSON DE ARAÚJO E SILVA (Homenageado) – Exmo. Senhor Presidente desta Assembleia Legislativa,
neste ato, representado pelo digno Deputado Wellington do Curso.
Exmo. Senhor Deputado Zito Rolim, aqui presente; Excelentíssimo Senhor Deputado César Pires; Excelentíssimo Senhor Desembargador
Tyrone José Silva; Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito, Holídice
Barros, muito digno Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão; Excelentíssimos demais Senhores Deputados Estaduais, Senhoras Deputadas Estaduais que não puderam se fazer presentes; Excelentíssimos Senhores e Senhoras Servidores desta Casa; meus
Excelentíssimos Senhores e Senhoras autoridades convidadas, algumas
não se fizeram presentes, mas de qualquer, espiritualmente, eu as tenho
como presentes; Excelentíssimos Nan Souza, Deputado Federal aposentado com que tive a honra de trabalhar, quando eu ainda servia no
gabinete do prefeito, sob a chefia do Desembargador Tyrone José Silva,
e vou tentar, não se preocupem com essa papelada toda aqui, porque ela
é apenas um roteiro para que eu não me perca nesse meu emocionado
pronunciamento. Contanto que eu deva humildemente reconhecer que
esta honraria é maior que a minha pessoa e sendo eu um homem tímido
e de poucas palavras, não poderia jamais deixar de externar a minha
enorme gratidão, primeiramente, a Deus que tem me mantido vivendo
dignamente até aqui e em segundo lugar a esta Assembleia Legislativa
e, em especial, ao eminente, insigne e experiente Deputado César Pires,
que foi o autor desta grande honraria, a mim prestada, que eu compartilho com todos vocês aqui presentes, física ou espiritualmente. Muito do
que eu poderia falar sobre minha vida pessoal e profissional já foi dito
aqui na fala inicial do Deputado César Pires. Eu só pretendo, então, para
não ser repetitivo, frisar algumas coisas que ele não mencionou por não
ter conhecimento ou mesmo para ser resumido em suas palavras. Devo
em grande parte a minha vida a uma grande luta própria como a minha
e de meus pais em memória dos quais me refiro: Chico Olímpio e Terezinha, como eram popularmente conhecidos, também devendo essa minha vida ao meu pequeno núcleo familiar composto por minha mulher
Maria José Neves Silva, com quem estou casado pela segunda vez; pelos meus muito amados filhos Flavio Olímpio, Flávia Tereza, Mailson
Neves Silva e também as minhas amadas noras: Djanane, Thaís Muniz,
a minha ex-nora Patrícia Tereza e ao meu ex-genro, Jadson Bacelar, que
me deram seis amados e estimadíssimos netos, dentre os quais apenas o
Vinícius, sentado ali na segunda fileira à direita, é o maior de idade, meu
companheiro do dia a dia, há algum tempo. A todos eles, eu dedico essa
muita importante homenagem, e devo também reconhecer que muito
contribuíram à minha vida, meus irmãos, demais familiares, amigos e
afins. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que eu sou muito mais
maranhense do que muitos maranhenses que têm menos de 57 anos de
idade. Isso porque cheguei aqui em dezembro de 1964 e aqui minha
família escolheu para educar, criar os seus filhos, condignamente, isso
também eu fiz educando e criando meus filhos, trabalhando, estudando
e devo muito a essa terra e a esse povo maravilhoso, tanto desta cidade
quanto de muitos outros rincões do estado por onde passei a trabalho na
magistratura e na Caixa Econômica. Em parte para justificar este honroso Título, eu tentarei ser breve neste meu resumo de vida, até porque o
Deputado César Pires quase esgotava, mas devo mencionar que a minha
vida pública começou pelo gabinete do prefeito de São Luís, na época,
doutor Haroldo Tavares, cujo o emprego público me foi conseguido por
um grande amigo de pai, Deputado Raimundo Rocha Leal, que onde eu
pude ter no gabinete do prefeito como chefe, dentre eles, o desembargador Tyrone, que era um dos homens de confiança do Deputado Raimundo Rocha Leal. E lembro que tive ali também muito bons amigos, o
Domingos Bispo Pinheiro Gomes, já aposentado, que foi Consultor
Legislativo da Câmara dos Vereadores, por muitos anos, e que convidei
também para essa solenidade, mas eu acho que não pode vir, tive o José
Carlos Martins Silva, ah, olhei ali o meu amigo Domingos Gomes e a
sua mulher, Graça Gomes, com quem, em nome dos quais, eu agradeço
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e confraternizo com todos os demais colegas e chefes, com quem compartilhei aqueles anos na Prefeitura de São Luís, no ano 1970 a 1977.
Pois bem, quando aqui cheguei com minha família, o deputado César
Pires já mencionou, nós já éramos oito, desde muito pequeno ainda na
minha infância, lá em Parnaíba, papai não dava moleza para ninguém,
ele já me levava para fazer pequenos trabalhos no escritório de representação dele. Em 1964, quando nos mudamos para cá, reunindo um
bom dinheiro que ele havia trazido e somando com o dinheiro da venda
de nossa casa residencial, lá em Parnaíba, ele pôde montar uma grande
loja de peças, ali em frente ao portão principal do Mercado Central,
tendo ainda como sócio um falecido tio Chiquinho, que recentemente
faleceu, e mais dois outros sócios, inclusive o Chiquinho do Mirador,
que era conterrâneo de um servidor aqui da Assembleia, que eu o vejo
logo ali adiante, que foi inclusive muito amigo do meu pai durante longos e longos anos, inclusive amigo do Desembargador Raymundo Liciano de Carvalho, que foi durante muito tempo gerente da casa de peças de meu pai. A loja chamada, denominada, Importadora São Luís
existiu por mais ou menos uns dez anos, até quando o papai resolveu
dissolver a sociedade, e como bem frisou o deputado César Pires, montou bar e restaurante, e eu dividi as minhas tarefas de estudo como datilógrafo correspondente, no escritório de representações, revezando
também no bar e restaurante com alguns irmãos homens. Vocês podem
perceber que eu e meus irmãos começamos a trabalhar desde jovem
para ajudar na manutenção da nossa família, que era uma família grande
e pobre. Mas isso aí, embora se preferíssemos estar brincando, muito
valeu, porque com isso, eu pude contar tempo de serviço, desde os 14
anos, o que me levou a uma aposentadoria precoce. Costumo dizer que
não é que eu tenha me aposentado novo, o fato é que comecei a trabalhar desde cedo. E isso foi muito providencial, porque me levou a me
aposentar em 1998, bem novo ainda, posso dizer, porque contei todo o
tempo de iniciativa privada, somada à iniciativa pública. A nossa primeira moradia nesta capital, como frisou também o Deputado César
Pires, foi na Rua Cândido Ribeiro, na quadra paralela à Rua das Barraquinhas entre a Rua da Cotovia, o Beco da Cotovia e a Rua da Palha. Ali
fiz muitos amigos e colegas de infância que confundiam a minha naturalidade parnaibana e me chamavam de paraibano, denominação que,
até hoje, em dia alguns deles aí ainda chamam. Naquela rua, a minha vó
materna conseguiu uma vaga do colégio Justo Jansen, Grupo Escolar
Justo Jansen, onde eu concluí os meus estudos primários. Fiz o primeiro
exame de admissão, para nós que temos um pouco mais de idade, sabemos que o exame de admissão ao Liceu Maranhense, naqueles idos dos
anos 60, 70, era como se fosse um verdadeiro vestibular para ingressar
no Liceu Maranhense, onde eu também pude cursar meu ginásio e meu
curso científico, chegando a encontrar ali, já no final dos seus estudos
médios, a ex-Governadora Roseana Sarney, o Deputado Federal Gastão
Vieira, a cantora Alcione Nazaré, o professor Dr. Fernando Belfort e
muitas personalidades da sociedade maranhense. Ali fiz muitos amigos
e tive muitos bons professores, dentre os quais, me lembro do Professor
Luiz Aranha, do Professor Suede, do Professor... e memoráveis diretores como o seu Nerval Lebre Santiago, como o professor Antônio Carlos Beckman, todos esses já descansando na eternidade, e por meio deles, rendo minhas homenagens a todos os demais não mencionados
aqui. Ainda cursando o científico no período noturno e fazendo o curso
pré-vestibular no José Maria do Amaral foi quando eu, o meu pai conseguiu, por meio do seu amigo Raimundo Leal, este emprego na prefeitura, já frisado, onde fiquei no gabinete do prefeito até dezembro de
1977, sendo chamado então para assumir o cargo de escriturário na Caixa Econômica, após passar em concurso público. E lá fiquei na função
de caixa executivo, promovido diversas vezes na carreira de escriturário, até janeiro de 1992, quando então depois de aprovado no final de
1991, assumi o cargo de juiz de direito estadual substituto desta unidade
da Federação. Ingressei, como o Deputado César Pires falou, não em
São Bernardo, mas em Pedreiras, que na época tinha como termos judiciais Joselândia, Lago da Pedra e Igarapé Grande, e por lá, fiquei até
março de 1992, aí sim, eu fui titularizado na Comarca de São Bernardo,
onde eu cheguei a fazer a minha primeira eleição como juiz, em 1992,
fiz plebiscito para decidir a forma de governo, se parlamentar ou presi-
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dencialista, e fiz também as eleições de Magalhães de Almeida e Santa
Quitéria. Por ali, fiquei até meados de 1995, quando então fui promovido por antiguidade a concorrida e próxima Comarca de São José de
Ribamar, vindo então de 1995 para 1997, a responder, cumulativamente, pelo termo de Paço do Lumiar, que até então não tinha se tornado
Comarca independente, que quando se tornou Comarca independente
teve como seu juiz, o Doutor Francisco de Assis Sousa, hoje já inativo.
Na Caixa, fazendo um pequeno, um leve retrospecto, servi quase todo o
tempo na agência Gonçalves Dias, aquela que fica, contraditoriamente,
no canto da Rua do Sol com a Rua do Egito, na Praça João Lisboa, e,
muitas vezes, servi também, substituindo colegas em férias, em outras
agências desta capital e dos interiores, Caxias, Codó, Barra do Corda,
Grajaú, Dom Pedro e, muitas vezes, em Maracaçumé, que ainda não era
então um município autônomo, mas sim a Caixa tinha ali um posto para
a compra de ouro, e era uma função que muitos colegas recusavam,
porque temiam as viagens frequentes em pequenas aeronaves, nos deslocando entre os garimpos, Chega Tudo, Serrinha, Gurupi, Aurizona,
até a sede de Maracaçumé. Mas eu, com um espírito destemido e totalmente crédulo em Deus, aceitava essa missão, porque, além de uma
oportunidade de conhecer outras cidades no Maranhão, eu também ali
poderia ver outros costumes e até ganhar um honesto dinheirinho a
mais, proveniente das diárias. No início do mandato do Presidente Fernando Collor de Melo, como o Deputado César Pires falou, eu também
trabalhei na comissão para venda de imóveis funcionais, numa comissão composta pela Caixa Econômica Federal, durante dois meses. E
anteriormente, na Caixa ainda, lá pelos idos de 1980, quando a Caixa
adotou, depois de muita luta sindical, um expediente de seis horas, eu
passei a me dedicar em parte de meu expediente diurno, a um pequeno
escritório de advocacia, muito incentivado por meu pai e inteiramente
apoiado por minha mãe. Em fins de 1989 e meados de 1990, me dediquei a estudos preparatórios, passando em concurso interno da Caixa
para o corpo de advogados e, embora tenha sido classificado, não consegui ser nomeado para a vaga desse cargo, muito provavelmente o destino me reservava outra carreira jurídica, foi quando dei continuidade à
minha preparação nessa área acadêmica, e obtive aprovação no final do
ano de 1991, para o honroso cargo de cargo de juiz estadual substituto
desta unidade da federação. Infelizmente, nenhum dos meus pais e avós
sobreviveram a este fato tão memorável da minha vida, mas a eles todos
dedico essa minha importante conquista pessoal e profissional. Além de
ter trabalhado em São Bernardo, exerci ainda minhas funções judicantes, como juiz titular, além de São José de Ribamar, eu fui designado
para responder pela Comarca de Humberto de Campos, que tinha como
suas dependências as cidades de Primeira Cruz e Santo Amaro, e ali vim
a presidir também as eleições de 1995, para o primeiro prefeito eleito de
Santo Amaro, tendo sido também o magistrado que deu posse ao primeiro prefeito daquele, dentre outros, o mais novo município dos Lençóis Maranhenses, sendo empossado o senhor Jaime, de quem não me
lembro o sobrenome, fato histórico que se deu a 01 de janeiro de 1996.
Desde março de 1998, quando no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi feita a grande reforma da Previdência, que
veio a causar uma grande reviravolta no direito dos funcionários, servidores públicos e privados, retirando-lhes direitos e vantagens financeiras, eu, a exemplo de muitos outros em idêntica situação, optei por me
aposentar voluntariamente por tempo de serviço, em março daquele
ano, contando já com um pouco mais 30 anos de trabalho, somando esse
tempo na iniciativa privada e pública, desde março de 1998, retornei à
advocacia privada, já agora com poucas causas, de vez que estou passando o bastão para os meus dois filhos, Mailson e Flávio, advogados
especialistas em Direito Municipal, em cujo escritório também atendo,
eventualmente. Repito, para ser bem enfático e, já finalizando, não é
que tenha me aposentado muito novo, mas sim comecei a trabalhar,
desde muito jovem. Finalizando tudo isso, minha longa jornada pessoal,
profissional e meus muitos relacionamentos familiares de amizade,
justificam em parte, esta tão grande distinção que agora compartilho
com todos vocês. Muito obrigado a todos pela atenção e a honrosa
presença, que Deus proteja a todos e as nossas amadas famílias.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
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CÉSAR PIRES – Me insurgindo aqui enquanto à liturgia, se alguém
quiser, manifestar alguma coisa, alguma situação, alguma passagem,
algum familiar ou convidado, sintam-se à vontade para usar a tribuna.
Muito bem, é sinal de que nós somos, preenchendo as lacunas, doutor
José. Bom, o senhor como o mais novo cidadão maranhense, nós queremos fazer aqui por meio da Casa, nossos agradecimentos ao doutor
Tyrone Silva, Desembargador, ao doutor Holídice Barros, presidente
da Associação dos Magistrados; ao Deputado Estadual Zito Rolim; ao
doutor Flávio Olímpio, a vocês todos familiares, ao Cerimonial, ao meu
amigo Wellington do Curso, pelas palavras a qual eu estou extremante
grato, quero dizer a você, que a minha admiração por você também é
enorme, continue na sua batalha, defendendo aquilo que você acha que
é justo. Registrar a presença, perdão, do Deputado Zé Inácio. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 17 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
Vota a favor
Deputado Antônio Pereira
Deputado Hélio Soares
Deputada Professora Socorro Waquim
Deputado Ciro Neto
Deputado Carlinhos Florêncio
NIA

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO
P A R E C E R Nº 029/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 491/2021,
de autoria do Poder Executivo Estadual, que “Dispõe cumprimento à
Emenda Constitucional nº 103/2019, institui o Regime de Previdência
Complementar no âmbito do Estado do Maranhão, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadoria e pensões pelo Regime de
Previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, e dá outras
providências.”
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do texto original (Parecer nº 880/2021),
nos termos regimentais, vem agora a propositura de Lei a esta Comissão
Técnica Pertinente para que seja emitido o parecer quanto ao mérito,
nos termos do Regimento Interno.
Em suma, a propositura de Lei sob exame propõe instituir, no
Estado do Maranhão, o Regime de Previdência Complementar (RPC), a
que se referem o art. 40, §§ 14 a 16, e art. 202 da Constituição Federal, e
abrange Servidores Públicos, titulares de cargos efetivos no âmbito dos
Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, incluídas suas autarquias,
inclusive as de regime especial e fundações e será oferecido por meio
de adesão a Plano de Benefícios já existente ou por meio da criação de
Plano de Benefício, administrado por EFPC.
Como podemos observar, o Projeto de Lei sob exame visa tão
somente adequar o Regime de Previdência Complementar no âmbito do
Estado do Maranhão ao modelo organizacional estabelecido em âmbito
nacional, fixa o limite máximo para concessão de aposentadoria e pensões pelo Regime de Previdência de que trata o art. 40 de Constituição
Federal, e dá outras providências.
Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que
a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, dentre os quais podemos citar a eficiência e a publicidade, que evidencia que, tanto os agentes quanto a
administração, devem agir conforme os preceitos constitucionais.
Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei
Ordinária deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº
491/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 491/2021, nos termos do voto do Relator.

Vota contra
______________
______________
______________
______________
______________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 736 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
043/2021, apresentada pela Senhora Deputada Professora Socorro Waquim, que Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Deputado Federal Lucas Vergilio.
Registra a justificativa da autora da proposição, que Lucas Vergilio, é nascido em Goiânia (GO), em 08 de abril de 1987, está no
segundo mandato de Deputado Federal. Formado em Administração
pela Pontifica Universidade Católica de Goiás, começou a carreira
profissional como corretor de seguros e ainda atua na área.
É presidente do Sindicato dos Corretores e das Empresas
Corretoras de Seguros, Capitalização e Previdência Privada do Estado
de Goiás (SINCOR-GO) e vice-presidente da Federação Nacional dos
Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização,
de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de
Resseguros (FENACOR). Aos 33 anos, foi eleito este ano presidente
da Escola de Negócios e Seguros (ENS), o mais jovem a comandar a
entidade.
Lucas Vergilio, foi eleito deputado federal pela primeira vez em
2014, aos 27 anos, com 78.387 votos. Foi reeleito em 2018, com 78.431
votos. Atualmente é o líder da bancada do Solidariedade no Congresso
Nacional e tem se destacado como relator de matérias relevantes, como
a Medida Provisória 1033/2021, que cria um novo marco legal para as
Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs), aprovado no dia 08 de
junho na Câmara dos Deputados.
Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno
desta Casa:
Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de
lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo,
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais
como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento
econômico, comprovados mediante currículo.
A justificativa apresentada pela autora do Projeto de Resolução
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente,
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução
Legislativa nº 599/2010.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
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juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 043/2021, de autoria da Senhora Deputada Professora Socorro Waquim.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
043/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________

NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 799 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei
Ordinária nº 195/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre o direito à saúde das mulheres que passem por
perdas gestacionais no Estado do Maranhão.
Esta Comissão Técnica Permanente examinou o Veto Parcial
aposto ao Projeto de Lei nº 195/2021, anteriormente e concluiu, por
maioria de votos, pela rejeição do Veto Parcial aposto ao Projeto de
Lei Ordinária, ora em análise, não adotando, portanto, o voto da lavra
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, então Relator da matéria. Dando
prosseguimento à tramitação da propositura, compete-nos agora, elaborar o competente parecer, nos termos do inciso X, do artigo 52, do
Regimento Interno desta Casa Legislativa.
Designado para redigir o voto vencido, manifestamo-nos pela
rejeição do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº
195/2021, conforme rejeitada na Reunião desta Douta Comissão, com
ampla discussão sobre o dispositivo ora vetado, realizada no dia 05 de
outubro do corrente ano, nesta Casa Legislativa.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº
195/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Ordinária nº 195/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

NIA
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADAP A R E C E R Nº 809 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Le nº 318/2021, de autoria
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre a revacinação
contra a covid-19 em idosos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades no âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos da proposição de Lei, sob exame, fica garantido o
direito à revacinação contra o Novo Coronavírus (Covid-19) de idosos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades no âmbito do
Estado do Maranhão que comprovem a ausência de anticorpos após a
aplicação de duas doses de imunizante Coronavac.
Justifica no autor da propositura de lei em epígrafe, que o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde fez ressurgir a esperança
de dias melhores para todos. A atenção se volta ao fato de vacinação
em massa da população. Desde o dia 17 de janeiro de 2021, no Brasil,
iniciou-se o processo de vacinação da população. Os principais imunizantes aplicados na população brasileira estão sendo a Coronavac, a
Astrazeneca e a Pfizer.
Embora o processo tenha sido considerado tardio quando comparado a outros países, houve necessidade de flexibilização de critérios
técnicos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com vistas a
aprovar os imunizantes. A Coronavac, por exemplo, obteve apenas registro para uso emergencial, ao passo que a Pfizer foi a única que protocolou pedido para liberação em caráter definitivo.1
A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a
repartição de competências entre os entes da federação. Sobre o tema
em espécie, a Carta Magna consignou que cabe a todos os entes a competência administrativa comum de cuidar da saúde e assistência pública (art. 23, II, CF/88), bem como proteção e defesa da saúde (art.
24, XII, CF/88).
Ademais, são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica
de direito privado, a teor do que dispõe o art. 197, da CF/88, senão
vejamos:
“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado.”
No caso em tela, a proteção e a defesa da saúde, é de alta relevância no contexto social, devendo, pois, prevalecer em detrimento
de outras normas, haja vista, o princípio da máxima aplicabilidade dos
direitos fundamentais, não cabendo restrições.
Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 318/2021, por não possuir
nenhum vício formal, nem material de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 318/2021, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.

1

https://saude.abril.com.br/medicina/as-diferencas-entre-registro-e-liberacao-para-uso-emergencial-de-vacinas/
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SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 813/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 463/2021, de autoria do
Senhor Deputado Welington do Curso que, “Dispõe sobre o direito ao
pagamento de meia tarifa pelos idosos, nos estacionamentos pagos no
Estado do Maranhão.
O presente Projeto de Lei, estabelece que os estabelecimentos
comerciais de bens e serviços e os locais de lazer, diversão ou que recebam pessoas, que disponibilizem serviço privado de estacionamento,
terceirizado ou não, devem aplicar suas respectivas taxas na proporção
de 50% (cinquenta por cento) às pessoas idosas, sem qualquer distinção
aos serviços cobrados na sua integralidade.
Sucede que já tramitou nesta Douta Comissão Técnica Permanente, o Projeto de Lei nº 373/2021, de autoria da Senhora Deputada
Estadual Helena Duailibe que “Dispõe sobre o direito ao pagamento
de meia tarifa, nos estacionamentos privados aos idosos no Estado do
Maranhão, e dá outras providências, tratando sobre o mesmo assunto
da proposição em análise.
Ademais, o Projeto de Lei nº 373/2021, já foi rejeitado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sem interposição recurso, não
sendo possível anexação da proposição ora analisada para tramitação
conjunta com base nos arts. 141 e 170, ambos do Regimento Interno
desta Casa Legislativa.
Com efeito, o art. 169, I, do Regimento Interno desta Casa, estabelece que se considera prejudicada a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado ou rejeitado,
na mesma sessão legislativa como o do caso em tela.
VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 463/2021, com base no art. 169, I, do
Regimento Interno desta Casa Legislativa.
É o voto.
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NIA

PARECER Nº 826 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 072/2021, proposta pelo
Senhor Deputado Fábio Braga, aos Policiais Militares do Batalhão de
Choque, CB PM FÁBIO NOGUEIRA SILVA, SD PM JARDEL SILVA
FERNANDES , SD PM JOÃO BASÍLIO GONÇALVES TIBERE que,
faziam rondas no Bairro Maiobão, na quarta-feira dia 15 de setembro,
em Paço do Lumiar, Região Metropolitana de São Luís, quando se depararam com uma mãe desesperada com a filha desacordada nos braços.
A criança havia se engasgado e já se encontrava inconsciente, quando imediatamente a guarnição prestou socorro à vítima, utilizando conhecimentos de APH e realizando a manobra de Heimlich
método de desobstrução das vias aéreas. Após alguns minutos o SD
PM JOÃO BASÍLIO GONÇALVES TIBERE conseguiu fazer com que a
criança voltasse a respirar, imediatamente sendo encaminhada a UPA
do Maiobão, onde a pequena Iliundara Soares Sousa foi atendida e já
se encontra fora de perigo. Os Policiais Militares citados demonstraram alto grau de responsabilidade, desempenhando suas funções com
entusiasmo, dedicação, seriedade, profissionalismo, capacidade e perseverança no cumprimento de suas missões, evidenciando, desta forma,
abnegação no cumprimento de tarefas, elevando o nome da Instituição
Polícia Militar o que os tornam dignos de destaque, como exemplo a
ser seguido por seus pares, subordinados e admiração de seus superiores, como bem esclarece o autor da propositura.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 072/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 072/2021, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 463/2021,
nos termos do voto do Relator.
É o parecer.

Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 828 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 074/2021, proposta pelo
Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração aos Policiais Militares do Estado do Maranhão do 6º Batalhão, Josadak Soeiro, Renata Frazão e Cláudio Val, pela atitude
de coragem, de forma heroica, não mediu esforço para salvar a vida de
um bebê que aconteceu no bairro Cidade Operária. Cumpre mencionar
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que os policiais militares fizeram a manobra de Heimlich na intenção de
reanimar e desengasgar o bebê.
Depois de voltar respirar, o bebê foi levado para uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) situada no bairro Cidade Operária, já está
fora de perigo. Por fim, cumpre destacar a atitude heroica os Policiais
Militares do Estado do Maranhão do 6º Batalhão, pela atitude de coragem, de forma heroica em defender a sociedade maranhense, como
bem esclarece o autor da propositura.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 074/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.

clarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou altas personalidades”.
Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma
de Requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos termos do dispositivo regimental, acima citado.
VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da Proposição nº 071/2021, na forma de Requerimento sujeito à deliberação
da Mesa Diretora.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 071/2021, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 074/2021, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 829 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Moção nº 071/2021, de autoria do Senhor
Deputado Doutor Yglésio, que propõe que seja encaminhada Moção
de Pesar, à Família do Senhor Pedro Paulo Romano Lopes – competente e renomado Advogado deste Estado, que contribuiu significativamente para defesa de grandes causas - nos seguintes termos:
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa o seu
mais profundo pesar pela perda irreparável de Pedro Paulo Romano
Lopes, falecido, prematuramente, no sábado 18/09/2021, na cidade de
São Luís - MA, um cidadão bem quisto por todos, deixando eternas
saudades a essa ilustre família e amigos. Rogamos ao Senhor Deus
que conforte e abençoe a todos nesse momento de profunda dor e
pesar.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando, (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa claro
que em tais situações a proposição deve ser um “Requerimento” sujeito
à deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:
“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida a
Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento que solicite:
(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente de-
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Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 829 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Moção nº 071/2021, de autoria do Senhor
Deputado Doutor Yglésio, que propõe que seja encaminhada Moção
de Pesar, à Família do Senhor Pedro Paulo Romano Lopes – competente e renomado Advogado deste Estado, que contribuiu significativamente para defesa de grandes causas - nos seguintes termos:
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa o seu
mais profundo pesar pela perda irreparável de Pedro Paulo Romano
Lopes, falecido, prematuramente, no sábado 18/09/2021, na cidade de
São Luís - MA, um cidadão bem quisto por todos, deixando eternas
saudades a essa ilustre família e amigos. Rogamos ao Senhor Deus
que conforte e abençoe a todos nesse momento de profunda dor e
pesar.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando, (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa claro
que em tais situações a proposição deve ser um “Requerimento” sujeito
à deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:
“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida a
Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento que solicite:
(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente declarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou altas personalidades”.
Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma
de Requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos termos do dispositivo regimental, acima citado.
VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da Proposição nº 071/2021, na forma de Requerimento sujeito à deliberação
da Mesa Diretora.
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 071/2021, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 833 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 075/2021, proposta pelo
Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração em comemoração aos 4 (quatro) anos de instalação da
Casa da Mulher Brasileira em São Luís - MA, na pessoa da Diretora
da Casa da Mulher Brasileira, Dra. Susan Lucena Rodrigues.
A Casa da Mulher Brasileira tem o objetivo de realizar um
atendimento eficaz e humanizado às mulheres vítimas de violência
doméstica. O objetivo é integrar em um só lugar todos os órgãos da
Rede de Enfretamento à violência contra as mulheres, como Apoio
Psicossocial, Delegacia, Patrulha Maria da Penha, Defensoria Pública, Juizado e Ministério Público.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 075/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 075/2021, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 839 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 533/2019, de autoria
do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe acerca do direito de
usuários do sistema de saúde privado a acompanhante durante todo o
tempo de permanência em atendimento ou internação.
Nos termos do presente Projeto de Lei, todo usuário do sistema
de saúde privado tem direito a, pelo menos, 01 (um) acompanhante durante o tempo de sua permanência em atendimento ou internação nos
serviços de saúde.
Esclarece o autor da propositura, que a Constituição Federal, em
seu artigo 24, trata sobre a competência concorrente. Nos seus incisos
V e VIII, percebe-se a possibilidade de se legislar sobre os Direitos do
Consumidor. O art. 196, da Constituição Federal, por sua vez, dispõe
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Além disso, o art. 6 º,
I, do CDC, garante a proteção da vida, saúde e segurança dos consumidores. Assim, compete a este Parlamento legislar de forma concorrente
no que tange ao direito dos consumidores e sobre o direito à saúde.
Esclarece ainda o autor, que o Sistema de Saúde enfrenta o desafio da humanização, especialmente no que se refere à qualidade do
cuidado e à dignidade do usuário. A esse respeito, foi formulada a Política Nacional de Humanização, que existe desde 2003, e redigida a
“Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde”, aprovada pelo Conselho
Nacional de Saúde (CNS) em sua 198ª Reunião Ordinária, realizada no
dia 17 de junho de 2009.
O acompanhante representa a rede social do usuário e, portanto,
deve estar com ele durante toda sua permanência nos ambientes de
assistência à saúde. Já a visita aberta, de acordo com o Ministério
da Saúde, é um dispositivo da Política Nacional de Humanização, que
amplia o acesso dos visitantes às unidades de internação para garantir
o elo entre o paciente, sua família e sua rede social e os serviços de
saúde. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.
A proposição em análise dispõe em sua essência sobre a proteção
à saúde, matéria de competência comum e concorrente dos entes da
federação, nos termos dos arts. 23, II e 24, XII, da CF/88:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:[...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência; [...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
XII – previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Ademais, são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica
de direito privado, a teor do que dispõe o art. 197, da CF/88.
No caso em tela, a proteção e a defesa da saúde, é de alta relevância no contexto social, devendo, pois, prevalecer em detrimento
de outras normas, haja vista, o princípio da máxima aplicabilidade dos
direitos fundamentais, não cabendo restrições.
Desta forma, quanto à competência para legislar sobre o assunto,
a proposição se apresenta conforme à Constituição.
VOTO DO RELATOR:
Diante do contexto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei
nº 533/2019, em face de sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade.
É o voto.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 533/2019, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 842 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o
Projeto de Lei Ordinária nº 160/2021, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema, que Institui a “Semana Estadual do Empreendedorismo
Feminino”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providencias.
Concluída a votação, com a emenda supressiva, vem agora a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de
Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei
Ordinária nº 160/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 160/2021, em Redação Final, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
________________________
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

PROJETO DE LEI Nº 160/2021
Cria a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino no âmbito do
Estado do Maranhão e dá providências
Art. 1º - Fica criada, no âmbito do Estado do Maranhão, a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino, a ser comemorada no
mês de novembro de cada ano, preferencialmente na semana que contemple o dia 19 (dezenove).
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Art. 2º - A finalidade da semana é desenvolvimento de políticas
públicas por iniciativa do Estado do Maranhão, via os 03 (três) Poderes,
que visam motivar mulheres a empreender, bem como dar apoio àquelas que já desenvolvem atividades ainda que informalmente.
Art. 3º – Por ocasião da Semana Estadual do Empreendedorismo
Feminino, poderão ser criadas campanhas publicitárias, cursos livres,
workshops, treinamentos, palestras, formações iniciais e continuadas,
congressos, seminários e outros eventos viáveis.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADAP A R E C E R Nº 843 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei Ordinária nº 266/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Institui março como mês de conscientização sobre
brincadeiras de potencial lesão ofensiva física no Sistema de Ensino
Público e Privado, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências”.
Concluída a votação, com a emenda modificativa, vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei
Ordinária nº 266/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 266/2021, em Redação Final, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
________________________
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

PROJETO DE LEI Nº 266/2021
Institui março como mês de conscientização sobre brincadeiras de potencial lesão ofensiva física no Sistema de
Ensino Público e Privado, no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências.
Art. 1º Fica instituído março como mês de conscientização
sobre brincadeiras com caráter potencialmente lesivo, no qual
poderá ocorrer campanhas de conscientização sobre brincadeiras
potencialmente lesivas e ofensivas no Sistema de Ensino Público e
Privado, no âmbito do Estado do Maranhão.
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Art. 2º Para implementação das campanhas, as unidades escolares poderão criar uma equipe multidisciplinar, com a participação de
docentes, alunos, pais e voluntários, para a promoção de atividades didáticas, informativas, de orientação e conscientização sobre brincadeiras de potencial lesão ofensiva física.
Art. 3º São objetivos da campanha:
I – alertar, prevenir, conscientizar e combater brincadeiras com
potencial lesivo o ofensivo, nas escolas e fora delas;
II – promover a discussão do tema alertando para os perigos de
brincadeiras violentas;
III - desenvolver campanhas educativas, informativas e de conscientização ao longo do ano letivo que envolvam a temática citada;
IV - realizar debates e reflexões a respeito do assunto, com ensinamentos que visem à conscientização dos problemas gerados pelas
práticas destas brincadeiras.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 844 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei Ordinária nº 069/2021, de autoria do Senhor Deputado
Doutor Yglésio, que Dispõe sobre o direito à saúde mental nos ambientes penitenciários construídos e mantidos pelo Estado do Maranhão.
O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente
com Emenda Substitutiva, bem como parecer de mérito favorável da
Comissão de Saúde.
Concluída a votação, com a emenda substitutiva, vem agora a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei
Ordinária nº 069/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 069/2021, em Redação
Final, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
________________________
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

PROJETO DE LEI Nº 069/2021
Institui a Política Estadual do Direito à Saúde Mental nos Ambientes Penitenciários construídos e mantidos pelo
Estado do Maranhão.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Art. 1º- Fica instituída a Política Estadual do direito à saúde mental nos ambientes penitenciários construídos e mantidos pelo Estado do
Maranhão, nos termos dessa Lei.
§ 1º- O direito a que se refere o caput deste artigo abrange o
planejamento, execução, controle, fiscalização e avaliação de todas as
atividades relacionadas à saúde mental no ambiente penitenciário, de
modo a possibilitar o pleno uso e gozo de potencial físico e mental de
todos que convivem no ambiente presidiário.
§ 2º- Os direitos e a proteção decorrentes nesta Lei são assegurados
sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, gênero, orientação
sexual, religião, nacionalidade, idade, grau de gravidade e evolução do
transtorno.
Art. 2º- São direitos das pessoas acometidas por transtornos mentais, decorrentes do convívio em ambiente penitenciário:
I – acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;
II – tratamento com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando a alcançar a sua recuperação pela
inserção na família, no trabalho e na comunidade;
III – proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV – sigilo nas informações prestadas durante o atendimento;
V – presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a
necessidade ou não de sua hospitalização voluntária;
VI – livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII – recebimento do maior número de informações a respeito de
sua doença e de seu tratamento;
VIII – oportunidade de terapia pelos meios menos invasivos e,
preferencialmente, nos serviços comunitários de saúde mental.
Art. 3º- O reconhecimento do direito a saúde mental no ambiente
penitenciário tem por objetivo assegurar o bem-estar biopsicossocial
de todos àqueles que convivem no ambiente penitenciário, mediante:
I – ações preventivas capazes de fornecer aos envolvidos no ambiente penitenciário os meios e instrumentos necessários à manutenção
de condições dignas de convivência;
II – assistência integral capaz de oferecer àqueles que convivem
no ambiente penitenciário, de forma universalizada, o acesso:
a) às ações e aos serviços de saúde mental em todos os níveis de
atenção;
b) aos medicamentos para tratamento de distúrbios mentais que
já sejam distribuídos gratuitamente pelo Estado;
§ 1º- As ações preventivas visam à adoção de práticas e técnicas
que importem na manutenção da saúde mental daqueles que convivem
no ambiente penitenciário.
§ 2º- A assistência integral destina-se aos agentes de atividades
penitenciárias acometidos por transtornos mentais e visa a recuperação
de sua saúde.
Art. 4º- Serão adotadas e desenvolvidas ações predominantemente extra-hospitalares, com ênfase na organização e manutenção de rede
de serviços e cuidados assistenciais destinadas a acolher os pacientes
e auxiliá-los no retorno ao convívio social, observadas as seguintes
diretrizes e princípios:
I – atenção aos problemas de saúde mental daqueles que convivem no ambiente penitenciário realizar-se-á, basicamente, no âmbito
comunitário, mediante assistência ambulatorial, domiciliar e internação
de tempo parcial, de modo a evitar ou reduzir a internação hospitalar
duradoura ou de tempo integral;
II – aquele que conviva em ambiente penitenciário acometido de
transtornos mentais terá direito a tratamento em ambiente de menor restrição possível;
III – desenvolvimento, em articulação com os órgãos e entidades
públicas e privadas, da área de assistência e promoção social, de ações
e serviços de recuperação da saúde mental;
IV – garantia dos direitos individuais indisponíveis, especialmente em caso de internação psiquiátrica involuntária, a qual somente será
utilizada como último recurso terapêutico, e visará a brevidade do tratamento para recuperação do paciente.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Art. 5º- A internação, em qualquer de suas modalidades, só será
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
§ 1º- O tratamento visará, como finalidade permanente, à
reinserção social do paciente em seu meio.
§ 2º - O tratamento em regime de internação estruturar-se-á de
forma a oferecer assistência integral ao portador de transtornos mentais,
incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos,
ocupacionais, de lazer, e outros.
§ 3º- É vedada a internação portadores de transtornos mentais
em instituições desprovidas dos recursos mencionados no § 2º, que não
cumpram as diretrizes e princípios do art. 4º, e que não assegure os
direitos enumerados no art. 2º.
Art. 6º - A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único – São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento
do usuário;
II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário;
III– internação compulsória: aquela determinada pelo Poder Judiciário.
Art. 7º- Aquele que solicita, voluntariamente, sua internação, ou
que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração
de que optou por esse regime de tratamento.
Parágrafo único – O término da internação voluntária dar-se-á
por solicitação escrita do agente de atividades penitenciárias ou por determinação do médico assistente.
Art. 8º- A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de
Medicina –CRM do Maranhão.
§ 1º- A internação psiquiátrica involuntária deverá ser comunicada
imediatamente ao Ministério Público do Maranhão pelo Diretor do
estabelecimento prisional a qual pertença o internado, devendo esse
mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.
§ 2º- O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação
escrita do familiar ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo
especialista responsável pelo tratamento.
Art. 9º – A evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica
grave e falecimento do internado serão comunicadas pelo Diretor do
estabelecimento prisional a que pertença o agente de atividades penitenciárias aos familiares ou representantes legais do internado, bem como
ao Ministério Público do Estado do Maranhão, no prazo máximo de
vinte e quatro horas da data da ocorrência.
Art. 10 – Na deflagração de processos violentos generalizados em
qualquer estabelecimento do sistema prisional maranhense, por até um
ano depois do fim das hostilidades, todos os envolvidos terão prioridade nos atendimentos em saúde mental oferecidos no sistema de saúde
pública.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 846 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 077/2021, proposta pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração a
Dra. Anna Graziella Neiva, parabenizando-a pela posse como nova
integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político
(ABRADEP).
Cumpre mencionar que recém-nomeada como membro do
Tribunal regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), advogada, no
dia 01 de outubro tomou de posse como nova integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP).
Destaco que a academia fundada no dia 20 de março de 2015,
com sede em Brasília, ABRADEP é composta por diversos profis-
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sionais da mais variadas áreas de conhecimento tem como propósito fomentar um debate equilibrado, transparente, objetivo e qualificado sobre democracia, promovendo o estudo, a capacitação e a
difusão de temas referente ao direito eleitoral e a intersecção entre
direito e política, como bem esclarece o autor da propositura.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 077/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela aprovação da Moção nº 077/2021, nos termos
do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 847/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 076/2021, proposta pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração
ao Senhor Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel, parabenizando pelo
excelente trabalho prestado como Secretário na Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM.
O Senhor Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel deixa a Secretaria de Comunicação - SECOM no dia 30 de setembro de 2021.
O maranhense Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel é advogado, escritor e cineasta e já exerceu mandatos como Deputado Estadual e Deputado Federal Constituinte pelo Maranhão. Ele também
já exerceu cargos como secretário estadual de Assuntos Políticos, de
Educação e de Esportes e hoje deixa por motivos pessoais o cargo
de secretário de comunicação, sempre prestando com muita competência e zelo, como bem esclarece o autor da propositura.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 076/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 076/2021, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 16 de novembro de 2021.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 848 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 078/2021, proposta pelo Senhor Deputado Neto Evangelista à Associação Comitê Maranhão da
Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida.
A homenagem reconhece o trabalho comprometido, ético e
transparente da Entidade, importante no combate contra fome e
a miséria, além de contribuir com o Estado, na medida em que desenvolve atividades regulares nas áreas de saúde, educação, cultura
e geração de emprego e renda que beneficiam grupos de idosos, mulheres, crianças e jovens.
A Ação da Cidadania é pioneira na luta contra a fome no país,
fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o BETINHO
idealizador da campanha Natal sem Fome, a Ação da Cidadania
presente em todo o Brasil, com ações emergenciais beneficiando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
No Maranhão, toneladas de alimentos já foram distribuídas
em vários municípios durante a pandemia da COVID-19 as ações
se intensificaram para garantir alimentação e proteção as famílias
carentes, dezenas de voluntários que adentraram em diversas comunidades levando cestas básicas e kits de higiene para famílias
vulneráveis.
Além das ações emergenciais, o Comitê Maranhão tem forte
atuação no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional CONSEA--MA e Conselho Estadual da Mulher CEM na luta pelos direitos da população e na construção e solidificação das políticas
públicas.
Atualmente a Ação Cidadania Comitê Maranhão desenvolve
o Projeto MaZé que beneficia mulheres da comunidade Gapara em
curso selecionado pelo edital Territórios em Ação do Comitê Nacional, promovendo cursos e palestras de geração de trabalho e renda,
como bem esclarece o autor da propositura.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 078/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 078/2021, nos termos do voto do

Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 849 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 489/2021, de autoria do Senhor Deputado
Luiz Henrique Lula da Silva, que Considera de Utilidade Pública o
Instituto Aitana, com sede e foro no Município de São Luís, Estado
do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24
de junho de 2004 (Regimento Interno).
Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
O Instituto AITANA é uma associação, sem fins lucrativos,
com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade
de São Luís, composta por pessoas que trabalhem voluntariamente
em defesa de uma causa seja ela, defesa do meio ambiente, defesa
dos direitos humanos, do reconhecimento das mulheres e fortalecimento dos afrodescendentes, erradicação do trabalho infantil,
inclusão social, ética, cidadania, empreendedorismo e desenvolvimento rural sustentável, atuantes e interessados em seu objeto
específico, que compreende a concepção, elaboração, execução,
monitoramento e avaliação de planos, programas, projetos e ações
que contribuam para promoção e elevação de capacidades de pessoas, entidades e instituições residentes e/ou localizadas nas zonas
urbanas e rurais do Estado do Maranhão, especialmente dos segmentos sociais mais fragilizados no acesso às políticas públicas básicas, tendo como finalidades: o fortalecimento da democracia, a
ampliação da cidadania e a busca da sustentabilidade, mediante o
uso de pedagogias, metodologias e ferramentas que estimulem a articulação e mediação entre a sociedade civil, instituições públicas e
empreendedores, envolvidos na concepção, elaboração, execução,
monitoramento, avaliação e controle de políticas ou ações públicas,
nas dimensões econômica, social, ambiental, rural, cultural, territorial, político-institucional e tecnológica. O Instituto AITANA,
adotará no planejamento e execução de suas ações a abordagem
territorial, assimilando a ideia de território como espaço onde se
manifesta a identidade e a construção social. O Instituto AITANA,
considera a agricultura familiar, com base nos princípios da agroecologia, mais do que fonte importante de geração de renda, oportunidades de trabalho e riqueza; é uma forma de manter a paisagem,
os costumes, as tradições, o patrimônio material e imaterial rural
e a coesão social e territorial. O Instituto AITANA, entende que a
sustentabilidade do desenvolvimento requer o reconhecimento das
políticas e ações de equidade de gênero, envolvimento de grupos
étnicos, especialmente os afrodescendentes e indígenas e daqueles
representativos das gerações.
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Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 489/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 851 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº
008/2020, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe sobre a proibição de venda de materiais escolares, métodos de ensino e similares pelas instituições da rede privada de ensino infantil,
fundamental, médio, superior e de pós-graduação, exclusivamente em
um único estabelecimento, no âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, da Constituição do Estado do Maranhão, o Governador vetou integralmente, por vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei, em análise.
De acordo com o art. 47, da Constituição Estadual, o Projeto de
Lei aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se
o Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da
Assembleia Legislativa os motivos do veto.”
Nas razões do veto, sustentou o Chefe do Executivo Estadual,
que a proposta legislativa pretende coibir que as instituições de ensino
da rede privada localizadas no Estado do Maranhão (escoas de ensino
infantil, médio, superior, bem como cursos de pós-graduação) disponibilizem, em um único estabelecimento, a venda de material escolar,
método de ensino e similares.
De acordo com a proposta legislativa, a conduta configura venda casada, prática abusiva prevista no art. 39, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor, e impõe à instituição de ensino o pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por reclamação
individual.
Não obstante a relevância da matéria, há de ser negada sanção
à proposta legislativa pelas razões a seguir delineadas.
Nos termos do art. 209, da Constituição Federal, o ensino é livre
à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional, bem como submetidas à autorização e avaliação de
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qualidade pelo Poder Público.
Não é demais lembrar, que o art. 209, da CF/88, estabelece claramente que o ensino é livre à iniciativa privada, princípio este que
deve ser interpretado em harmonia com os fundamentos basilares dos
valores do trabalho e da livre iniciativa, sendo certo, que os requisitos
constitucionais para a atuação de pessoas jurídicas de direito privado
estão clara e expressamente delimitados nos incisos I e II, do referido
artigo, que rezam:
“Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as
seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.”
Conforme art. 12, inciso I, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do
seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar
sua proposta pedagógica.
Desse modo, as instituições de ensino da iniciativa têm, em regra, liberdade para estabelecer e dar cumprimento às suas respectivas propostas pedagógicas, desde que o façam em consonância com
as regras impostas pelos entes federados a que pertençam os sistemas
de ensino de que façam parte. Tais sistemas de ensino estão dividido
nos moldes dos arts. 16 a 18, abaixo transcritos, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.
Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:
I - as instituições de ensino mantidas pela União;
II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada;
III - os órgãos federais de educação.
Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal
compreendem:
I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal;
II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder
Público Municipal;
III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e
mantidas pela iniciativa privada;
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.
Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu
sistema de ensino.
Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem:
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação
infantil mantidas pelo Poder Público municipal;
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela
iniciativa privada;
III - os órgãos municipais de educação. [grifo nosso]
Verifica-se, portanto, a existência de uma divisão entre os federados no que tange ao estabelecimento de regras que devem ser observadas pela iniciativa privada quando da prestação de um determinado
nível/tipo de ensino.
Relativamente ao sistema de ensino do Estado do Maranhão, este
é composto pelas instituições de ensino mantidas pelo Poder Público estadual, por eventuais instituições de educação superior mantidas
pelo Poderes Públicos municipais, pelas instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e pelos
órgãos de educação estaduais.
Desse modo, há de se reconhecer que, embora a educação esteja
inserida dentre as matérias de competência legislativa concorrente, a
produção legislativa dos entes federados deve observar a regra da predominância de interesses, segundo a qual compete à União estabelecer
normas gerais e aos Estados a respectiva suplementação. (art. 24, IX e
§§ 1º e 2º, da Constituição Federal).
Portanto, havendo a intenção de disciplinar as instituições de
ensino, a produção legislativa estadual deve considerar também os limites previstos no art. 17 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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Por outro lado, o disciplinamento, nos moldes do art. 24, inciso
V, da Constituição Federal, da relação consumerista decorrente da
prestação de serviços educacionais não pode desconsiderar a autonomia de cada estabelecimento de ensino para elaborar e executar sua
proposta pedagógica.
O Projeto de Lei nº 008/2020, ao impor a necessidade de disponibilização de venda de materiais e métodos de ensino em mais de um
estabelecimento, olvida que a proposta pedagógica de cada instituição
de ensino pode estabelecer método e materiais que só podem ser adquiridos junto a um único ou a um número restrito de fornecedores.
O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do devido
processo legal (art. 5º, inciso LIV, Constituição Federal), e, em conjunto com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente
das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa medida,
direito justo e valores afins.
Nesse contexto, o estabelecimento de vedação aplicável indistintamente a todos os estabelecimentos de ensino, independe da análise
da proposta pedagógica de cada instituição, pode configurar exigência excessiva, na medida em que impõe medida extremamente onerosa
para atendimento dos fins almejados. Há verdadeiro sacrifício da autonomia dos estabelecimentos de ensino para a estipulação de suas
respectivas propostas pedagógicas.
Faz-se oportuno destacar que os consumidores, previamente à
celebração do contrato de prestação de serviços educacionais, devem
analisar se estão de acordo com os métodos, materiais, plataformas e
sistemas de ensino adotados pelas instituições que pretendem contratar. A contratação presume o consentimento com o método de ensino
utilizado por determinada instituição.
Por essa razão, ante a inobservância do princípio da proporcionalidade, oponho veto ao art. 1º da proposta legislativa em comento. O
veto ao referido dispositivo acaba por inviabilizar a sanção de todos os
demais dispositivos do Projeto de Lei nº 008/2020, não havendo outra
alternativa a não ser o veto integral.
Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto
constitucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade
de adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa.
Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Governador, em vetar a Propositura de Lei, por padecer de vício
de inconstitucionalidade. Portanto, as razões do veto governamental
são convincentes.
VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Total
aposto ao Projeto de Lei nº 008/2020, visto que os argumentos nas
razões do veto governamental foram convincentes.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 008/2020, nos termos do voto do Relator, contra o
voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________

Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
_________________________
_________________________
_________________________

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 852 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei
nº 619/2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a divulgação dos pacientes em fila de espera que
aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames e
intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos
da rede pública de saúde e de instituições conveniadas, prestadoras de
serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Estado do
Maranhão.
Nos termos dos arts. 47, caput, e 64, IV, da Constituição do
Estado do Maranhão, o Governador vetou integralmente, por vício de
inconstitucionalidade formal e material, o Projeto de Lei, em análise.
De acordo com o art. 47, da Constituição Estadual, o Projeto de
Lei aprovado por esta Casa, “será enviado à sanção governamental. Se
o Governador do Estado considerar a proposição, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da
Assembleia Legislativa os motivos do veto.”
Nas razões do veto, sustentou o Chefe do Executivo Estadual,
que a proposta legislativa, em linhas gerais, objetiva obrigar que seja
disponibilizada a relação atualizada de pacientes em lista de espera,
que aguardam consultas, exames, intervenções cirúrgicas e procedimentos diversos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive
rede conveniada.
O Projeto de Lei nº 619/2019 estabelece que:

a) a listagem deve ser específica para cada modalidade/especialidade de consulta, exame, intervenção cirúrgica ou procedimento;

b) a publicação da lista deve reunir, pelo menos, informações
sobre a data de solicitação da consulta/exame/cirurgia/procedimento; prazo de espera previsto e a unidade ou instituição em que será
realizado o procedimento; relação dos pacientes inscritos aguardando
atendimento; relação dos pacientes já atendidos; especificação do tipo
de consulta/exame/cirurgia/procedimento;

c) a SES poderá atualizar a lista semanalmente, detalhando a
quantidade de pacientes atendidos, a movimentação do número de inscrição e situação de cada paciente em relação a sua lista específica.
Não obstante a intenção do legislador de conferir mais transparência ao usuário do SUS, por meio da publicidade da listagem nominal de espera relativos à consulta/exame/cirurgia/procedimentos no
âmbito da rede estadual de saúde, há de ser negada sanção à proposta
legislativa, pelas razões a seguir delineadas.
É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em
razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que é
possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.
Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado
ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva
competência administrativa do Poder Executivo.
O princípio constitucional da reserva de administração constitui limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois,
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização
funcional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema constitucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte
do Parlamento.
Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal
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e art. 6º da Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva
da administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas públicas, versando sobre organização administrativa, especificidades relativas ao modo de prestação de serviços públicos e, por
consequência, sobre atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes. Tais matérias, nos termos do art. 43, incisos III e V, da
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador
do Estado.
Sem olvidar da necessidade de transparência e publicidade dos
atos administrativos, o Projeto de Lei nº 619/2019, ao determinar como
a listagem deve ser disponibilizada (art. 1º, caput e parágrafo), as informações que devem constar da lista de espera (art. 3º e art. 4º), bem
como a periodicidade de atualização (art. 5º), avança demasiadamente
em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder
Executivo (postulado da reserva da administração), usurpando competência constitucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo.
Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da República)
e considerando que o legislador infraconstitucional não pode interferir
na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os campos
de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto total ao Projeto
de Lei nº 619/2019, em face da existência de vício de inconstitucionalidade formal e material.
Ademais, há de ressaltar que, na forma proposta (art. 2º), com divulgação de listas para identificação os pacientes contendo número do
Cartão Nacional de Saúde, as iniciais do nome completo, bem como
com a indicação das respectivas datas de nascimento, especialmente
considerando a realidade de pequenos municípios, pode implicar violação à privacidade de dados sensíveis dos usuários do Sistema Único
de Saúde, o que também é incompatível com a Constituição Federal
(art. 5º, X).
Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto
constitucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade
de adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa.
Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste
razão ao Governador, em vetar a Propositura de Lei, por padecer de
vício de inconstitucionalidade, pois fere o princípio constitucional da
reserva de iniciativa (art. 43, da CE/88), e, por conseguinte, o princípio constitucional da separação dos poderes (parágrafo único, do art.
6º, da CE/89, art. 2º, da CF/88), princípio este que determina que os
poderes de estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando
a cooperação e lealdade constitucional. Portanto, as razões do veto
governamental são convincentes.
VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela MANUTENÇÃO do Veto Total
aposto ao Projeto de Lei nº 619/2019, visto que os argumentos nas
razões do veto governamental foram convincentes.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao
Projeto de Lei nº 619/2019, nos termos do voto do Relator, contra o
voto dos Senhores Deputados Ciro Neto e Doutor Yglésio.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________

Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
_________________________

NIA

29

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 853 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 504/2021, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema, que Considera de Utilidade Pública a Associação de
Moradores do Bairro Nova Açailândia, com sede e foro no Município de Açailândia, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24
de junho de 2004 (Regimento Interno).
Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
A Associação de Moradores do Bairro Nova Açailândia é
uma associação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, e tem por finalidades: melhorar a qualidade de vida de seus associados em geral,
defendendo-os; organizando-os e desenvolvendo trabalho social
junto aos idosos, jovem e crianças, distribuindo aos mesmos, gratuitamente benefícios alcançados junto aos Órgãos Municipais, Estaduais, Federais e da iniciativa privada.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 504/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 854 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 503/2021, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema, que Considera de Utilidade Pública o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Bom Jesus das Selvas - MA,
com sede e foro no Município de Bom Jesus das Selvas, Estado do
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Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24
de junho de 2004 (Regimento Interno).
Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.
32, §2º, inciso I, da CE/89).
O Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Bom
Jesus das Selvas - MA é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com
prazo de duração indeterminado, e tem por objetivos: defender judicial e extrajudicial de direitos e interesses individuais homogêneos, difusos e coletivos garantidos e previstos pela Constituição
Federal, pela Constituição Estadual ou pela Lei Orgânica do Município de Bom Jesus das Selvas, bem como denunciar e combater
a violação dos direitos humanos individuais ou coletivos dentro de
sua área de atuação.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
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32, §2º, inciso I, da CE/89).
A Associação dos Moradores da Vila CAPELLOZA é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, e tem por objetivos: fortalecer as organizações econômicas,
sociais e políticas dos seus constitucionais; planejar os desenvolvimentos sociais, culturais dos associados, especialmente no tocante
à saúde e educação, bem como no campo da recreação e do lazer,
como forma de valorizar os associados, entre outros.
Examinando a documentação apresentada, podemos constatar
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo
Diploma Legal.
Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames
da boa técnica legislativa.
VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimental.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 502/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 503/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 855 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de parecer, o Projeto de Lei nº 502/2021, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema, que Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Moradores da Vila CAPELLOZA, com sede e foro no Município de
Açailândia, Estado do Maranhão.
Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de Declaração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao disposto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24
de junho de 2004 (Regimento Interno).
Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art.

Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 856 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 081/2021, proposta pelo
Senhor Deputado Rafael Leitoa, 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 concorrência.
Outrossim, em Timon, a escola que cada vez mais ganha des-
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taque 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.
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, como
bem esclarece o autor da propositura.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 081/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 081/2021, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 857 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 079/2021, proposta pelo Senhor Deputado Wendell Lages, manifestando extensa admiração aos
125 anos da Educação Adventista no Brasil.
A primeira Escola Adventista foi fundada em 1896, na cidade
de Curitiba, PR, e hoje já são 500 unidades no país com mais de
220 mil alunos, incluindo unidades que funcionam em regime de
internato oferecendo até a pós-graduação. Destes, 7 mil crianças
e adolescentes estudam em 13 unidades no Estado do Maranhão.
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Poucos sistemas educacionais alcançam esta longevidade em
nosso país, tão cheio de desafios sociais e econômicos. No entanto, a Educação Adventista segue firme e crescendo, sendo o maior
sistema educacional unificado do país. A Educação Adventista está
baseada em princípios bíblicos e valores permanentes, e tem como
compromisso não apenas a qualidade pedagógica e o aperfeiçoamento do desempenho escolar do aluno, mas a sua formação integral.
Para isso, conta com uma infraestrutura moderna e segura,
professores qualificados e materiais didáticos exclusivos, que estimulam a aprendizagem significativa e oferecem aos alunos um
mundo de possibilidades. Por ser uma rede sólida e mundial, com
mais de 7 mil unidades no mundo e mais de 2 milhões de alunos matriculados desde a educação infantil até a livre docência, mantém
o compromisso de oferecer o que há de mais moderno em termos
de ensino. A Educação Adventista, inclusive, foi destaque na continuidade das aulas à distância imediatamente após o decreto da
pandemia graças à plataforma própria que já estava desenvolvida
e disponível.
Esta trajetória de sucesso também é celebrada no Maranhão, nas cinco unidades localizadas na capital, São Luís, e outras
oito no interior do estado: Bacabal, Caxias, Codó, Coroatá, Imperatriz (duas unidades), Porto Franco e Santa Inês.
Dos 7 mil alunos maranhenses, 20% recebem bolsas de estudo de 50 ou 100%, onde a Educação Adventista ratifica seu legado
na construção de uma sociedade mais igualitária, oferecendo oportunidades a meninos e meninas se desenvolverem integralmente e
serem cidadãos de destaque da próxima geração.
Nesta celebração de 125 anos da Educação Adventista no
Brasil, manifestamos outro compromisso da rede, desta vez com
toda a comunidade: de norte a sul do país foram arrecadadas 253
toneladas alimentos e materiais de higiene, ultrapassando o dobro
da meta inicialmente estipulada de 1 tonelada para cada ano completado. Esta foi uma forma que professores, demais servidores e
alunos encontraram para apoiar comunidades tão sofridas neste
período pandêmico. Neste novo momento da educação brasileira
em que se implementa o Novo Ensino Médio, a Educação Adventista traz um presente para as famílias do Maranhão.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 079/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 079/2021, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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________________________
NIA

_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 858 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 080/2021, proposta pelo Senhor Deputado Wendell Lages, manifestando extensa admiração ao
Diretor Regional da Educação Adventista do Norte do Maranhão,
o Senhor Marcelo de Queiroz Silva Matos.
O Diretor Regional da Educação Adventista do Norte do Maranhão é responsável por 6 unidades. A educação Adventista está
baseada em princípios bíblicos e valores permanentes, e tem como
compromisso não apenas a qualidade pedagógica e o aperfeiçoamento do desempenho escolar do aluno, mas a sua formação integral, como bem esclarece o autor da propositura.
Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).
Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.
VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe
analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 080/2021 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação da Moção nº 080/2021, nos termos do voto do
Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 859 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº
052/2021, apresentado pela Senhora Deputada Socorro Waquim, que
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador Francisco José de Carvalho Neto.
Registra a Justificativa da autora da propositura de Lei, que o
Desembargador FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO é natural
de Teresina, Capital do Estado do Piauí. Filho de Francisco Eduardo
Airemoraes Soares e de Yolanda Falcão Carvalho Airemoraes Soares,
ele auditor fiscal do tesouro nacional, aposentado, ela educadora, in
memoriam. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí
(UFPI), aos vinte e um anos de idade, sendo o orador oficial na visita a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PI). Exerceu a advocacia efetiva
com atuação predominante no direito administrativo, civil, comercial,
empresarial e trabalhista. Destinatário de várias honrarias, como a
Medalha Ministro Souza Mendes Júnior, o título de Sócio Benemérito
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de Associação de Magistrados, a Medalha do Mérito da Polícia Militar,
os títulos de Comendador das Ordens Judiciárias dos Tribunais da 16ª
e 22ª Regiões, dentre outras. Exerceu o magistério como professor da
Escola Superior da Magistratura do Piauí e professor da Universidade
e Centro de Ensino Unificado do Maranhão. Magistrado Federal, integrante do TRT da 16ª Região, nomeado em janeiro de 1994, depois
de aprovado em concurso público de provas e títulos. Como Juiz Monocrático exerceu a titularidade de diversas Varas do Trabalho da 16ª
Região, tendo sido o decano do primeiro grau de jurisdição por vários
anos consecutivos, e convocado, inúmeras vezes, para compor quorum
de sessões de Turmas do Tribunal, escolhido, tanto pelo critério de antiguidade, como pelo critério de merecimento, como magistrado para
composição prolongada na Corte. Nomeado Desembargador do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, com jurisdição em
todo o Estado do Maranhão, pelo critério de merecimento, por Decreto
Presidencial de 19 de julho de 2021, com posse e exercício em 21 de
julho de 2021.
O Desembargador Francisco José de Carvalho Neto é um magistrado judicial clássico, vocacionado, firme e decidido, de estilo elegante e apurado, respeitado por onde exerce a judicatura, sempre honrando e dignificando a bandeira e os brasões da república, o estandarte
da magistratura nacional, as instituições democráticas constituídas e a
sociedade brasileira.
A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.
Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos
legais acima citados.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 052/2021, de autoria da Senhora Deputada Socorro
Waquim.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº
052/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 860 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 488/2021, de autoria do
Senhor Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, que Cria o Programa de
Bandas de Música, Marciais e Fanfarras nas Escolas da Rede Pública
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Estadual do Estado do Maranhão e dá outras providências.
Nos termos da presente propositura de Lei, fica criado, junto ao
Poder Executivo, o Programa de Bandas de Música, Marciais e Fanfarras nas escolas da Rede Pública Estadual do Estado do Maranhão.
Prevê ainda, a propositura de Lei, que ao Poder Executivo caberá
instituir e/ou manter convênios, contratos com associações de bandas e
fanfarras desde que as mesmas sejam representantes legais de Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, sem fins lucrativos, desde que
sejam comprovadamente possuidoras de atividades idôneas por mais de
03 (três) anos, visando o fiel cumprimento da Lei.
Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame, ao
instituir programa, delega atribuições ao Poder Executivo. Além de dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado,
matéria de competência privativa do Governador, a teor do que dispõe
o inciso V, do artigo 64, da CE/89.
Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem
como organização administrativa.
É pacifico o entendimento por nossos Tribunais que criação de
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são iniciativa
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram na
competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo ingerência nessas questões por parte do Poder Legislativo.
Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da
Constituição Federal” (original sem grifos)
[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo,
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).
A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o
assunto:
“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados,
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs.
438/439). (Grifei)
Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária
Anual, senão vejamos:
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Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.
O dispositivo acima trata de início de programas ou projetos
não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Esse inciso veda o início de
programas não incluídos na LOA, de sorte que nenhuma despesa poderá ser feita sem previsão orçamentária. Assim, a proposta orçamentária
anual de iniciativa do Poder Executivo deve conter as verbas necessárias à efetivação das políticas públicas consideradas prioritárias para o
governante.
Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
488/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº
488/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Antônio Pereira.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
NIA

Vota contra
Deputado Antônio Pereira
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 861 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 497/2021, de autoria
do Senhor Deputado Fábio Braga, que institui o Programa Estadual de
Recolhimento de Resíduos derivados de óleo vegetal, e dá outras providências.
Nos termos da presente propositura de Lei, ficam as empresas
ou empresários individuais que trabalham no ramo de fornecimento de
alimentação, tais como restaurantes, lanchonete, cozinhas industriais e
afins, que manuseiem óleos vegetais, ou setores públicos, tais como,
Unidades de Ensino, Postos de Saúde e outros setores, diretamente obrigadas a implantar em sua estrutura funcional programa de coleta do
referido material para destiná-lo ao reaproveitamento na produção de
biodiesel, sabões e outros derivados.
Prevê ainda, a propositura de Lei, que compete ao Estado do Maranhão a obrigação de criar Ecopontos destinado à Coleta e tratamento
de Óleo Vegetal, sendo que a gestão do Posto de Coleta de óleo vegetal
será realizada diretamente pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais do Estado do Maranhão - SEMA, mediante convênio com entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.
Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame, ao
instituir programa, delega atribuições ao Poder Executivo. Além de dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado,
matéria de competência privativa do Governador, a teor do que dispõe
o inciso V, do artigo 64, da CE/89.
Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
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tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem
como organização administrativa.
É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são iniciativa
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram na
competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo ingerência nessas questões por parte do Poder Legislativo.
Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da
Constituição Federal” (original sem grifos)
[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo,
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).
A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o
assunto:
“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados,
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs.
438/439). (Grifei)
Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária
Anual, senão vejamos:
Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.
O dispositivo acima trata de início de programas ou projetos
não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Esse inciso veda o início de
programas não incluídos na LOA, de sorte que nenhuma despesa poderá ser feita sem previsão orçamentária. Assim, a proposta orçamentária
anual de iniciativa do Poder Executivo deve conter as verbas necessárias à efetivação das políticas públicas consideradas prioritárias para o
governante.
Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência
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exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
497/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº
497/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Doutor Yglésio.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 862 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 471/2021, de autoria da
Senhora Deputada Daniella Tema, que Institui o Programa Estadual
de Educação Financeira Escolar e dá outras providências.
Nos termos da presente propositura de Lei, fica instituído no Estado do Maranhão o Programa de Educação Financeira Escolar, com
o objetivo de introduzir, estimular e transmitir, por meio de conteúdos
práticos, lúdicos e interativos, conceitos básicos de Educação Financeira aos alunos da Rede Básica de Ensino.
Prevê ainda, a propositura de Lei, que o Programa de Educação
Financeira Escolar tem como meta proporcionar às crianças, jovens e
adolescentes da Rede Básica de Ensino o acesso universal à Educação
Financeira como área de conhecimento de aprendizagem essencial, que
compõem o processo formativo de todos os educandos ao longo das
etapas e modalidades de ensino no nível da Educação Básica, como direito de pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e qualificação para o trabalho, em conformidade com as
diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define o
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais no âmbito
da Educação Básica escolar e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas
instituições ou redes escolares.
Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame, ao
instituir programa, delega atribuições ao Poder Executivo. Além de dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado,
matéria de competência privativa do Governador, a teor do que dispõe
o inciso V, do artigo 64, da CE/89.
Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem
como organização administrativa.
É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são iniciativa
do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enquadram na
competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo ingerência nessas questões por parte do Poder Legislativo.
Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Su-
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premo Tribunal Federal, in verbis:
“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da
Constituição Federal” (original sem grifos)
[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo,
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).
A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o
assunto:
“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados,
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs.
438/439). (Grifei)
Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 167, inciso I, veda
início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária
Anual, senão vejamos:
Art. 167. São vedados:
I – início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.
O dispositivo acima trata de início de programas ou projetos
não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Esse inciso veda o início de
programas não incluídos na LOA, de sorte que nenhuma despesa poderá ser feita sem previsão orçamentária. Assim, a proposta orçamentária
anual de iniciativa do Poder Executivo deve conter as verbas necessárias à efetivação das políticas públicas consideradas prioritárias para o
governante.
Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envolve
matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Secretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, viola
o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de competência
exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
471/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº
471/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Antônio Pereira.
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É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages

NIA

Vota contra
Deputado Antônio Pereira
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 863 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto
de Lei n° 394/2021, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior,
que Proíbe, no âmbito do Estado do Maranhão, que planos e seguros
privados de assistência à saúde exijam consentimento do companheiro
para a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) ou Sistema Intrauterino (SIU) em mulheres casadas, em união estável ou qualquer forma de
relacionamento afetivo.
A presente proposição de Lei, proíbe, no âmbito do Estado do
Maranhão, que planos e seguros privados de assistência à saúde exijam
consentimento de companheiro para a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) ou Sistema Intrauterino (SIU) em mulheres casadas, em
união estável ou qualquer forma de relacionamento afetivo.
Consta na justificativa do autor, que o objetivo da presente propositura de Lei é assegurar a promoção, prevenção e proteção da saúde
da mulher, proibindo que planos e seguros privados de assistência à
saúde exijam consentimento do companheiro para a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) ou Sistema Intrauterino (SIU) em mulheres
casadas, em união estável ou qualquer forma de relacionamento afetivo.
Desde os anos 60, com o lançamento das primeiras pílulas anticoncepcionais, a gestação passou a ser encarada como um fenômeno
biológico que pode ser alcançado quando desejado.
Em 1994, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, a saúde reprodutiva foi definida como “um estado de
completo bem-estar físico, mental e social em todas as matérias concernentes ao sistema reprodutivo, suas funções e processos, e não apenas mera ausência de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e
satisfatória, tendo a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir
sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo”.
Dessa forma, o dispositivo intrauterino (DIU) e o Sistema Intrauterino (SIU) são métodos anticoncepcionais reversíveis, de longa
duração, e de alta eficácia que permite o planejamento da gravidez.
Os direitos reprodutivos determinam que toda mulher tem direito de decidir se quer ou não ter filhos e em qual momento da vida.
Ademais, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos da Constituição Federal de 1988, não cabendo ao homem o
direito de interferir na liberdade da mulher em escolher engravidar
ou não, mediante expressão de consentimento na inserção de métodos
contraceptivos.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.
O art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão, aduz que “a
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado,
ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos,
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na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.
Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que
- por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita
e inequívoca”.
Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de iniciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.
A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de inconstitucionalidade formal da norma.
Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria
constituição”2.
Deve-se verificar se a proposição apresentada é a adequada para
a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é de Lei Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou regimentais
quanto à sua escolha.
Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência legislativa: privativa e concorrente.
Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa à saúde (art. 24,
XII, da Constituição da República).
Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso.
Ultrapassando os aspectos formais, impende salientar que a
proibição, no âmbito do Estado do Maranhão, de que planos e seguros
privados de assistência à saúde exijam consentimento de companheiro
para a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) ou Sistema Intrauterino (SIU) em mulheres casadas, em união estável ou qualquer forma
de relacionamento afetivo constante do Projeto de Lei Estadual atende
à arquitrave da proteção à saúde da mulher, bem como homenageia os
princípios constitucionais da liberdade e igualdade, contribuindo, sobremaneira, para o empoderamento e a autodeterminação da mulher em
nossa sociedade, algo tão necessário num país ainda muito machista e
desigual como o Brasil. Não é possível que o Estado fique inerte diante
de condutas de empresas privadas que sejam escancaradamente machista, já que tal exigência privilegia a vontade do homem sobre o corpo de
sua companheira.
Com efeito, da análise do Projeto de Lei, verifica-se que esse
coaduna-se com os artigos 1º, inciso III, artigo 5º, caput e inciso I,
artigo 24, inciso XII e artigo 196, todos da Constituição da República.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 394/2021, por não possuir
nenhum vício formal, nem material de inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 394/2021, nos termos
do voto do Relator.
É o parecer.
2
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.
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SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 865/ 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei Ordinária 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”.
O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela
constitucionalidade (Parecer nº 668/2021), com Emenda Substitutiva,
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de
mérito favorável da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das
Minorias (Parecer nº 040 /2021).
Concluída a votação, com emenda substituiva, vem agora a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de
Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei
Ordinária nº 352/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 352/2021, em
redação final, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
________________________
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

PROJETO DE LEI Nº 352/2021
Estabelece as Diretrizes para a
instituição do Programa SER Criança,
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
Art. 1º Esta Lei estabelece as Diretrizes para a instituição do Programa SER Criança, destinado a constituir espaços de convivência onde
serão prestados, no contraturno da escola, serviços socioassistenciais,
socioculturais, socioeducativos e psicológicos para crianças em situação de vulnerabilidade e alto risco social, auxiliando-os na superação
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de tais fatores, a partir dos interesses, demandas e potencialidades deste
público.
Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, são considerados
“serviços socioassistenciais, socioculturais, socioeducativos e psicológicos” aqueles que atendam as diretrizes específicas para o programa.
Art. 2º O Programa SER Criança abrangerá os municípios com
contingentes de crianças em situação de vulnerabilidade e alto risco
social e que disponham das condições para a execução do mesmo.
Art. 3º Para efeito do disposto nesta Lei, são consideradas “crianças em situação de vulnerabilidade e alto risco social” aquelas:
I - que vivem as consequências das desigualdades sociais, da pobreza, da exclusão social e da falta de vínculos afetivos na família e nos
demais espaços de socialização;
II - que pertencem às famílias selecionadas pelo Cadastro Único
(CAD), encaminhadas mediante avaliação socioassistencial, por redes
socioassistenciais;
III - com faixa etária entre 04 (quatro) e 12 (doze) anos.
Art. 4º As Diretrizes de que trata a presente Lei, para a instituição
do Programa SER Criança, obedecerão os seguintes parâmetros:
I - elevar a qualidade de vida das crianças mais vulneráveis a
índices melhores;
II - desenvolver habilidades lúdicas, cognitivas, esportivas e culturais, por meio de oficinas, cujas modalidades poderão variar entre municípios, de acordo com a cultura local;
III - reduzir o tempo de exposição à situação de risco social,
como violência, fome e trabalho infantil;
IV - ampliar o acesso a direitos e serviços socioassistenciais e setoriais existentes no território, especialmente educação, saúde, cultura,
esporte e lazer;
V - promover o fortalecimento de vínculos comunitários e familiares, estimulando relações de afetividade, solidariedade e respeito
mútuo;
VI - contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional;
VII - desenvolver o exercício da cidadania, propiciando meios
para a formulação de projetos e ações de interesse deste público;
VIII - promover o reestabelecimento e acompanhamento da saúde mental de crianças afetadas por eventos traumáticos decorrentes de
situações de vulnerabilidade.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 866 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 487/2021, de autoria do
Senhor Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, que Institui o Dia Estadual de Bandas e Fanfarras.
Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o Dia Estadual de Bandas e
Fanfarras, a ser comemorado, anualmente, no dia 05 de setembro.
Justifica o autor da presente proposição de Lei, que a presença de
bandas e fanfarras no seio das escolas brasileiras, além de tradição,
é um instrumento de relevante importância para a vida escolar, como
também de iniciação à profissionalização musical e formação cultural.
No nosso País, os campeonatos e festivais de bandas e fanfarras
são realizados de norte a sul, com participação apaixonada e disputa
acirrada entre os jovens. Os maestros em sua maioria, prestam serviços
sem remuneração, mesmo assim, não perdem o entusiasmo pelo que
fazem.
Nilceia Protásio Campos, pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), autora do estudo intitulado o
aprendizado musical e outros aprendizados, que trata dos resultados de
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uma pesquisa sobre as práticas e o aprendizado proporcionado pelas
bandas e fanfarras escolares, cita os estudos de Vincent, Lahire e Thin
(1994), Julia (2001) e Pérez Gómez (2001), sobre o tema, os quais , em
resumo, afirmam: “contribuem para a compreensão da escola como um
lugar de socialização e de inculcação de comportamentos, tornando
oportuna uma análise dos aspectos pedagógicos dos grupos instrumentais escolares. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de entrevistas com regentes e alunos integrantes de três bandas escolares de
Campo Grande. Constatou-se que o trabalho desenvolvido privilegia a
disciplina e a execução instrumental para apresentações públicas. Dessa forma, as bandas e fanfarras escolares oportunizam o aprendizado
de um instrumento musical, integram o estudante no ambiente escolar
e contribuem para a imagem institucional.
A data proposta para comemoração em 05 de setembro, justifica
- se devido a essa data representar o ápice das bandas e fanfarras que
ensaiavam exaustivamente até o dia anterior para se apresentarem todas na Avenida Vitorino Freire em comemoração ao dia da Raça (desfile estudantil), como bem esclarece o autor da propositura.
Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.
De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.
No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:
A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30),
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em exame, invade a competência privativa da União para
legislar sobre direito do trabalho
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa
privativa, constantes do art. 43, da CE/89.
Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.
VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, estando em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 487/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 867/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Projeto de Lei Ordinária nº 429/2021, de
autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Institui o Estatuto da
Desburocratização no Estado do Maranhão e dá outras providências.”
A presente propositura de Lei, estabelece em seus termos, normas
básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração
Estadual direta e indireta, visando, em especial, à simplificação de atos
administrativos, no curso da prestação do serviço público.
Registra a Justificativa do autor, que a propositura em tela tem por
objetivo precípuo instituir e incentivar medidas que desburocratizam
o serviço público estadual, de modo que seja possibilitado viabilizar
o alcance do interesse público por intermédio de atos administrativos
eficazes. Ressalta-se ainda que o presente instrumento coaduna com a
previsão normativa instituída nos termos da Lei Federal nº 13.726/18,
a qual racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui
o Selo de Desburocratização e Simplificação.
Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original,
foi apresentada dentro do prazo regimental, uma Emenda Substitutiva,
subscrita pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, o Então autor da propositura, ora em análise.
Procedendo a análise da matéria, fica demonstrado que a Emenda
Substitutiva apresentada, promoveu os ajustes necessários à sua efetiva
aplicabilidade, o que opinamos pela aprovação da matéria, na forma de
Substitutivo anexo a este Parecer.
VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº
429/2021, com a Emenda Substitutiva, anexa a este Parecer, apresentada pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, autor da propositura de Lei.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 429/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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PROJETO DE LEI Nº 429/2021
ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI ESTADUAL N.º
8.959/2009 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS PARA A ELABORAÇÃO
E TRAMITAÇÃO DOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO
ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO
DO ESTADO DO MARANHÃO.
Art. 1º - Esta Lei altera artigos 2º, 25 e 55 da Lei Estadual n.º
8.959/2009, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público, eficiência, celeridade e transparência.
Art. 25. Os atos do processo administrativo não dependem de
forma determinada, devendo ser prontamente acatados pelos agentes
públicos, salvo quando lei expressamente dispuser de outra forma.
Art. 55. Os interessados em processos administrativos têm direito
à vista do processo e a obter certidões dos dados e documentos que o
integram.
§ 1º - Deverá ser disponibilizada aba no sistema que permita aos
interessados peticionar, requerendo acesso, se for o caso.
§ 2º - Em qualquer hipótese, será garantido acesso em processos
administrativos virtuais por meio de disponibilização de login e senha
que possibilitem visualizar os autos, salvo os dados e documentos de
terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e
à imagem.”
Art. 2º - O artigo 19, da Lei 8.959/2009 fica acrescido dos seguintes incisos e parágrafos:
“Art. 19 – [...]
[...]
VI – fica dispensada a exigência de reconhecimento de firma,
devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela
constante do documento de identidade do signatário, ou estando este
presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
VII – fica dispensada a exigência de autenticação de cópia de
documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação
entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
VIII – fica dispensada a exigência de juntada de documento pessoal do usuário do serviço público, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;
IX – fica dispensada a exigência de apresentação de certidão de
nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título
de eleitor, identidade expedida por conselho regional de fiscalização
profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção
do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público.
§ 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já
houver sido comprovado pela apresentação de outro documento
válido.
§ 2º Cabe ao usuário do serviço público a prova dos fatos que
tenha alegado.
§ 3º Quando o usuário do serviço público declarar que fatos
e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

Vota a favor
Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio
_________________________
Deputado Antônio Pereira
_________________________
________________________ _________________________

P A R E C E R Nº 870 /2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 482/2021 de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages que “Dispõe sobre a estadualização de estrada vicinal
na forma específica.”
O Projeto de Lei em epigrafe, visa estadualizar a estrada vicinal
do Tingidor, que liga a cidade de Itapecuru Mirim ao Povoado Tingidor,
com extensão de 48 km.
Primeiramente, se faz necessário salientar que no presente caso
deve-se fazer uma análise sistemática da legislação sobre o assunto.
No tocante a matéria, a União editou a Lei nº 12.379, de 06
de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação.
No art. 39 da lei supracitada prevê que os Estados definirão, em
legislação própria, os elementos físicos da infraestrutura viária que
comporão os respectivos sistemas de viação, em articulação com o Sistema Federal de Viação, vejamos:
“Art. 39. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão, em legislação própria, os elementos físicos da infraestrutura
viária que comporão os respectivos sistemas de viação, em articulação com o Sistema Federal de Viação.”
Neste contexto, o Estado editou a Lei nº 10.043, de 07 de abril de
2014, que aprova o Plano Rodoviário do Estado Maranhão, onde no art.
3º estabelece que o Plano Rodoviário será revisto periodicamente com
base em estudos globais e plano diretores de desenvolvimento visando
a racionalização dos meios de transportes do Estado.
Já o art. 2º da Lei Estadual prevê que o mapa Rodoviário é elaborado pela SINFRA, in verbis:
“Art. 2º - As rodovias integrantes do Plano Rodoviário do Estado,
classificadas funcionalmente, identificadas e numeradas com base na
Conceituação Metodológica constante do Anexo Único desta Lei, serão
representadas no Mapa Rodoviário Estadual a ser elaborado pela
SINFRA.”
Sendo assim, a definição do Mapa Rodoviário do Estado compete ao Poder Executivo Estadual pelo fato das Rodovias Estaduais
ser caracterizado como bem público de uso comum estadual administrado pelo Executivo.
Também se deve frisar que no caso em tela tem um agravante, a
estrada pertence a outro ente federado – ao munícipio e classificado
como bens de uso comum do povo (art. 99, I, do Código Civil) e sua
incorporação através Lei de autoria do Poder Legislativo Estadual
configura-se como usurpação de bem público municipal e por via
indireta viola o princípio da autonomia municipal e o princípio federativo .
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
482/2021 por não cumprir os requisitos estabelecidos pela legislação e por usurpar bem público municipal e em consequência violar
o princípio da autonomia municipal e o princípio federativo.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 482/2021, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Wendell
Lages.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 871/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, técnica
legislativa e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 469/2021 de
autoria do Senhor Deputado Dr. Leonardo Sá, que “Institui diretrizes
para criação do “Programa de Suporte Emocional para crianças e
adolescentes nas escolas públicas do Estado do Maranhão”.
Nos termos da presente propositura de Lei, o programa de Suporte Emocional para crianças e adolescentes nas escolas públicas tem
como objetivo a prioridade e garantia do atendimento àquelas crianças e
adolescentes com baixa autoestima, problemas emocionais e/ ou transtornos mentais. Os atendimentos serão prestados em conjunto envolvendo a criança e/ou adolescente, a família, a comunidade, a escola, a
rede social e os serviços de saúde por equipe multidisciplinar pertencente aos quadros das Secretarias afins.
Como podemos observar a propositura de lei visa tão somente
traçar as diretrizes para implantação do programa do suporte emocional
para crianças e adolescentes nas escolas públicas do Estado do Maranhão.
Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da
manifestação do poder constituinte originário. A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder não poderá ser delegada a outro,
prevalecendo o princípio da indelegabilidade de atribuições, onde um
órgão somente poderá exercer atribuições típicas do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.
No contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória
da CF, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual. É o que chamamos de
reserva de inciativa.
Destacando que a reserva de iniciativa é uma exceção a função
de legislar do Poder Legislativo, e por isso não comporta interpretação
ampliativa. Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a
uma Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública
Estadual, porém não é bem assim.
Nota-se que, o Presente projeto não está tratando de normas estruturais e nem atribuições, está apenas traçando diretrizes quando da
implementação do selo.
Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013
do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal. Vício de
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder
Executivo lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos
nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral
reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE
878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-102016, Tema 917.]”
Mutatis Mutandis, aplica-se a compreensão acima ao caso em
tela.
Não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade formal no
Projeto em análise, pois pensar diferente é realizar uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim

40
40

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo
dos Estados Federados. No tocante a análise da constitucionalidade
material também não há nenhuma irregularidade.
VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 469/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 469/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Wendell Lages
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
tivamente sobre direito penal, na forma do art. 22, I, da Constituição Federal, senão vejamos:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”;
Assim sendo, apesar do nobre intuito da proposição legislativa,
resta cristalino a presente Proposição está eivada por vício de inconstitucionalidade afronta a competência da União para legislar sobre a
matéria objeto da propositura de lei.
VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos
pela rejeição do Projeto de Lei nº 358/2021 em face de sua inconstitucionalidade.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 358/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 872 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 358/2021, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que visa determinar que
os agressores que cometerem o crime de maus tratos arquem com as
despesas do tratamento do animal agredido, bem como participe de medidas de conscientização.
Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica determinado que,
nos crimes de maus tratos cometidos no âmbito do Estado do Maranhão, as despesas de assistência veterinária e demais gastos decorrentes
da agressão serão de responsabilidade do agressor, na forma do Código
Civil.
O projeto de Lei prevê ainda, que em caso de sentença transitada
em julgado reconhecendo a existência de agressão contra animal, no
âmbito estadual, será ofertado ao agressor palestras de conscientização
sobre o tema a serem ministrados por Organizações e Associações que
tratam da temática.
A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º,
CF88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22,
CF88) e aos Municípios (art. 30, CF88).
Em sua justificativa, o autor da proposição expressou que:
Assim, é necessário que o Estado do Maranhão seja exemplo
em garantir mudanças em prol dos animais. A obrigatoriedade de o
agressor pagar, no estado, gastos veterinários do animal agredido, bem
como possibilitar que o mesmo seja encaminhado à palestras de conscientização se faz medida imperativa.
A presente proposição vai ao encontro de dispositivos legais da
Constituição Federal (art. 225, VII); da Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605/98, art. 32), que elegeram a proteção aos animais como um dos
valores a serem tutelados pelo Estado.
Em que pese a relevância do projeto, a matéria se encontra no
espectro constitucional de competência da União para legislar sobre o
assunto, visto que se trata de mais uma penalidade a ser aplicada ao
agressor de animais, que, além da punição prevista no art. 32 da Lei
9.605/98 (Crimes Ambientais), o projeto de lei objetiva criar mais a
penalidade de ressarcir pelos custos estatais com assistência veterinária
e demais gastos decorrentes da agressão.
Portanto, afronta a competência da União para legislar priva-

Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
________________________
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 874 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 492/2021, de autoria do
Senhor Deputado Leonardo Sá, que Institui Diretrizes para criação do
Selo “Amigo da Criança e do Adolescente” no Estado do Maranhão.
A propositura de Lei, sob exame, institui diretrizes para criação
do Selo “Amigo da Criança e do Adolescente” no Estado do Maranhão,
a ser conferido: às empresas do setor privado que contribuem direta,
ou indiretamente, com o repasse de recursos oriundos de deduções ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, em projetos sociais, em prol das
crianças e adolescentes no Estado do Maranhão; às Organizações Não
Governamentais - OnGs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIPs, associações e entidades que atuam diretamente em
projetos sociais em prol das crianças e adolescentes no Estado do Maranhão.
Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre a instituição de selo, é importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.
De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-membro,
segundo o § 1º, do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente à medida consubstanciada na proposição, qual seja a instituição de selo.
Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o estabelecimento de
selo é residual dos Estados-membros da Federação.
Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se parlamentar pode iniciar projeto de lei, cujo teor seja estabelecer ou retirar
atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso em análise
desta proposição.
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É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de Projetos de Lei:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
às leis que disponham sobre: [...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de
18/12/1998)
Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador do
Estado a iniciativa de Projetos de Lei que visarem a criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual. Este
dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a continuidade da
proposição em análise, apesar da sua importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente atribuições para órgãos do Poder
Executivo.
Assim sendo, objetivando aperfeiçoar a proposição de Lei, sob
exame, sugerimos que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições do Poder Executivo constantes da propositura
ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, sejam reparados para
enquadrar-se nas normas do processo legislativo, o que somos pela sua
aprovação na forma de Substitutivo.
VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
492/2021, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 492/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 492/2021
Institui diretrizes para criação do
Selo “Amigo da Criança e do Adolescente” no Estado do Maranhão.
Art. 1º– Esta Lei institui diretrizes para criação do Selo “Amigo
da Criança e do Adolescente” no Estado do Maranhão, a ser conferido:
I - às empresas do setor privado que contribuem direta, ou indiretamente, com o repasse de recursos oriundos de deduções ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, em projetos sociais, em prol das crianças e
adolescentes no Estado do Maranhão;
II - às Organizações Não Governamentais - OnGs, Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs, associações e entidades que atuam diretamente em projetos sociais em prol das crianças e
adolescentes no Estado do Maranhão.
Art. 2º– O Poder Executivo, através de seu órgão competente,
poderá:
I - Fixar os requisitos para a obtenção do selo de que trata esta
Lei;
II - Indicar as empresas do setor privado habilitadas à recebê-lo;
III - Determinar o modelo de selo a ser adotado.
Parágrafo único - Para obtenção do selo, as empresas interessadas
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deverão requerê-lo ao órgão competente do Poder Executivo.
Art. 3º– O selo terá prazo de validade de um ano, sendo renovável, anualmente, a critério do órgão encarregado da concessão.
Art. 4º– O Poder Executivo regulamentará as normas complementares necessárias à plena execução desta Lei.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 875 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 485/2021, de autoria da
Senhora Deputada Daniella Tema, que estabelece diretrizes para a criação da política pública de prevenção ao abandono e à evasão escolar, no
âmbito do Estado do Maranhão.
Nos termos do Projeto de Lei, sob exame, a política pública de
prevenção ao abandono e à evasão escolar, tem as seguintes diretrizes:
desenvolver programas, ações e articulação entre órgãos públicos e sociedade cível e organizações sem fins lucrativos, que visem ao desenvolvimento de competências intelectuais e socioemocionais do aluno
durante todo ano letivo; desenvolver programas, ações e articulação
entre órgãos públicos e sociedade cível e organizações sem fins lucrativos, que visem ao desenvolvimento cognitivo do aluno, durante todo
ano letivo; incentivar a expansão do número de escolas que dispõem de
modalidade em tempo integral; aproximar a família do aluno de suas
atividades escolares, de seus planos futuros e de seu ambiente estudantil.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade projeto de lei apresentado, nos
âmbitos formal e material.
O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação,
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Federal de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo
legislativo no âmbito estadual.
O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de
proposições legislativas.
No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.
Já o art. 43, prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa
privativa do Governador para se tornarem válidas.
Assim, ao instituir um Programa ou Política Estadual, cria-se a
obrigação para sua implementação pelo Poder Executivo, ferindo a regra de iniciativa legislativa prevista constitucionalmente.
O Poder Legislativo não possui competência para criar programas de governo, ou seja, políticas públicas, uma vez que a elaboração
e a execução de plano ou programa são atividades inseridas no rol de
competências do Executivo, podendo prescindir de previsão legal.
A apresentação de projeto de lei de iniciativa parlamentar na
criação de políticas públicas é viabilizada desde que, em respeito ao
Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência na
estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo
e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais.
A instituição de política pública estadual, mediante projeto de lei
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos.
Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o detalha-

42
42

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

mento da ação executiva ou questões técnicas, prescrevendo a implantação de política governamental, fato que iria esvaziar a atuação institucional do Poder Executivo e, principalmente, contrariar o Princípio da
Separação dos Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito
previsto no art. 2º, da Constituição da República.
Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos
que determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu
objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo
legislativo, o que somos pela sua aprovação, na forma de substitutivo.
VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei
ora em comento, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 485/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 485/2021
Estabelece Diretrizes para a criação
da política pública de prevenção ao abandono e à evasão escolar, no âmbito do Estado do Maranhão.
Art. 1º – Esta Lei estabelece diretrizes para a criação da política
pública de prevenção ao abandono e à evasão escolar, no âmbito do
Estado do Maranhão.
Art. 2º - A política pública de prevenção ao abandono e à evasão
escolar, terão as seguintes diretrizes:
I – desenvolver programas, ações e articulação entre órgãos públicos e sociedade cível e organizações sem fins lucrativos, que visem
ao desenvolvimento de competências intelectuais e socioemocionais do
aluno durante todo ano letivo;
II – desenvolver programas, ações e articulação entre órgãos públicos e sociedade cível e organizações sem fins lucrativos, que visem
ao desenvolvimento cognitivo do aluno, durante todo ano letivo;
III – incentivar a expansão do número de escolas que dispõem de
modalidade em tempo integral;
IV – aproximar a família do aluno de suas atividades escolares,
de seus planos futuros e de seu ambiente estudantil;
V – promover atividades que aproximem os alunos e estreitem
seus vínculos;
VI – aprimorar e ampliar currículos complementares, voltados
para integração educacional tecnológica e as necessidades pedagógicas
emergentes;
VII – incentivar a reflexão sobre o autoconhecimento e as aspirações dos alunos para o futuro, e as possibilidades acadêmicas e profissionais, após a conclusão do ensino básico;
VIII – estruturar avaliações de aprendizagem periodicamente e
promover aulas de reforço para os alunos que delas necessitarem;
IX – promover ações que estimulem a participação dos alunos
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nas decisões de suas turmas e séries;
X – estimular a integração entre alunos, inclusive com a formação de grêmios, grupos esportivos e de estudos, conferindo a autonomia
possível aos alunos para a condução de seus trabalhos;
XI – promover visitas as famílias dos alunos faltosos e evadidos;
XII – promover palestras e rodas de conversas de conscientização
e combate ao assédio moral ou bullying.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

P A R E C E R Nº 878/ 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei Ordinária nº 344/2021, de autoria do Senhor Deputado
Ciro Neto, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização do
código QR em todas as placas de obras públicas estaduais.
O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela
constitucionalidade (Parecer nº 781/2021), com Emenda Supressiva,
no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de
mérito favorável da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho (Parecer nº 029 /2021).
Concluída a votação, com a emenda supressiva, vem agora a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de
Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.
VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei
Ordinária nº 344/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 344/2021, em
redação final, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
________________________
________________________

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

PROJETO DE LEI Nº 344/2021
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
Disponibilização do Código Qr em todas
as Placas de obras públicas estaduais.
Art. 1º As Entidades e Órgãos Públicos integrantes da Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado,
ficam obrigadas a disponibilizar eletronicamente, por intermédio do
órgão responsável pela obra pública estadual, o Código de Barra Bidimensional QR (QR CODE) na placa da obra, para leitura por smartphone e outros dispositivos móveis mediante acesso à página da WEB, com
informações atualizadas sobre a sua execução.
Art. 2º No acesso à base de dados oficial na Web deverão estar
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disponibilizados, para fiscalização pública, os empenhos, notas fiscais
e eventuais aditivos contratuais lançados, além das seguintes informações sobre a execução da obra:
I - objeto da obra;
II - justificativa
III - população atendida;
IV - valor previsto;
V - data da ordem de serviço;
VI - empresa(s) executante(s), com dados completos;
VII - eventuais aditivos contratuais, com detalhes;
VIII - projeto arquitetônico e imagens;
IX - cronograma com a data da previsão da conclusão da obra;
X - nome do agente público responsável pela fiscalização da obra.
XI – fonte do recurso, se proveniente de emenda parlamentar ou
tesouro estadual ou federal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NIA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 880/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 491/2021, de autoria do Poder
Executivo, encaminhado a esta Casa Legislativa através da Mensagem
Governamental nº 101/2021, que em cumprimento à Emenda Constitucional nº 103/2019, institui o Regime de Previdência Complementar no
âmbito do Estado do Maranhão, fixa o limite máximo para a concessão
de aposentadorias e pensões pelo Regime de Previdência de que trata o
art. 40, da Constituição Federal, e dá outras providências.
Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído o Regime
de Previdência Complementar no âmbito do Estado do Maranhão, fixa
o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo
Regime de Previdência de que trata o art. 40, da Constituição Federal.
Esclarece a Mensagem Governamental, que por força da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, a instituição do
Regime de Previdência Complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo passou a ser uma obrigatoriedade. Nos termos
do art. 9º, §6º, da Emenda Constitucional, a instituição da Previdência
Complementar deve ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data
de entrada em vigor da referida norma.
Consoante dispõe o art. 40, §14, da Constituição Federal, uma
vez instituído o Regime de Previdência Complementar, os benefícios
de aposentadoria e pensão do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) passam a seguir os mesmos valores máximos do Regime Geral.
Esta regra, contudo, aplica-se exclusivamente a quem ingressar no
serviço público após a sua instituição ou quem, embora tenha ingressado anteriormente, opte prévia e expressamente pela adesão ao Regime de Previdência Complementar (art. 40, §16, da CF/88).
Esclarece ainda a Mensagem que encaminha a propositura, que
nesse contexto, em atenção ao art. 9º, §6º, da Emenda Constitucional
nº 103/2019, o Projeto de Lei, em comento, institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Estado do Maranhão e fixa o limite
máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo RPPS.
O Regime de Previdência Complementar do Estado do Maranhão será oferecido por meio de Plano de Benefícios estruturado na
modalidade de contribuição definida, assim considerado aquele cujos
benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustado
à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase de
percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados e/ou portados e os benefícios
pagos.
A proposição está tratando do Regime de Previdência
Complementar dos servidores públicos titulares de cargos efetivos
no âmbito dos três poderes, Ministério Público, Defensoria Pública e
Tribunal de Contas incluídas as de regime especial e fundações.
Conforme o Projeto de Lei, o RPC deverá ser aplicado aos
servidores que ingressarem no serviço a partir da data da publicação
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da autorização do convênio de adesão do patrocinador ao Plano de
Benefícios Previdenciários e aos demais servidores é opcional havendo
um período de 36 meses para adesão.
Está tratando do Plano de Benefícios e prevê que este estará
previsto em regulamento e será estruturado na modalidade contribuição
definitiva. O Patrocinador é o Estado do Maranhão responsável pelo
aporte de contribuições e pelas transferências das contribuições
descontadas dos servidores. Os participantes são todos os servidores
públicos descritos no art. 2º, §1º.
Sobre as contribuições, a Proposição, estabelece que incidirão
sobre a base de cálculo das contribuições ao RPPS que exceder o limite
máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral da Previdência Social
e a alíquota da contribuição do participante será por ele próprio definida
nos termos do regulamento.
O Projeto de Lei, no art. 17, está autorizando o Poder Executivo
a oferecer e patrocinar planos de benefícios previdenciários por
meio de entidade fechada de previdência complementar. Também
está autorizando no art. 21 a criação da Fundação de Previdência
Complementar do Estado do Maranhão a ser estruturada na forma de
fundação de direito privados sem fins lucrativos que será a Entidade
Fechada de Previdência Complementar dos servidores públicos
estaduais.
E no final, dispõe sobre o teto das aposentadorias e pensões no
âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado do Maranhão que
é compulsório para todos os servidores que ingressarem após a vigência
do Regime de Previdência Complementar.
Com efeito, o §14 do art. 40 da Constituição Federal prevê a
competência do Poder Executivo para deflagração do processo
legislativo no tocante a instituição do regime de previdência
complementar para servidores públicos de cargos efetivos observado
o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social
para os valores da aposentadoria e pensões do Regime Próprio de
Previdência, vejamos:
“Art. 40 ...
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime
de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de
cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das
pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto
no § 16.”  3
Sendo assim, Projeto de Lei, ora em análise, cumpre com o requisito formal da reserva de iniciativa.
Em relação a matéria, a Previdência Complementar dos servidores públicos passou ser tratada na Constituição Federal por meio da
Emenda Constitucional nº 20/1998, depois pela EC nº 41/2003 e por
último pela EC 103/2019, está última em seu art. 9º, § 6º, estabeleceu o
prazo de 2 anos, após sua entrada em vigor, para instituição do Regime
de Previdência Complementar.
Com a EC nº 103/2019, o Regime de Previdência complementar
somente poderá oferecer plano de benefício na modalidade contribuição definida por entidade fechada de previdência complementar e agora
também por entidade aberta (§15, art. 40 CF/88).
No caso em tela, o Projeto de Lei analisado optou por uma Entidade
Fechada – A Fundação de Previdência Complementar
do Estado do Maranhão (FPC/MA) cujo, o art. 21 do PL, em análise,
autoriza a criação, como determina o art. 37, XIX da CF/88.
A título de ilustração, vale aqui dizer que Entidade Fechada de Previdência Social são aquelas onde o “acesso é permitido exclusivamente
a empregados de uma empresa ou a servidores públicos de qualquer
pessoas federativas (ou pessoa da administração indireta), sendo essas
entidades denominadas de patrocinadores, ou a associação ou membros de entidades profissionais, classistas ou setoriais, denominados
instituidores”4 (art. 31, I e II da LC 109) . Neste caso, o Estado do
3
cao.htm
4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiCarvalho Filho, José dos Santos, Manual de Direito Admi-
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Maranhão é o patrocinador, o responsável pelos aportes e transferências
das contribuições descontadas.
Assim também, o art. 8º da proposição cumpre o dispositivo
da CF/88, bem como cumpre também com o art. 31, §2º, II, da LC
109/2001 pois prevê a modalidade contribuição definida onde permiti
ao participante indicar o valor de sua contribuição mensal e projetar o
valor da renda a ser recebida no momento da aposentadoria.
Outrossim, por força do dispositivo constitucional do §16, art.
40, “Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §
§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.”5 A Proposição, ora em
análise, em seu art. 22, §2º, concede o prazo de 36 (trinta e seis) meses
para o servidor realizar a opção.
O capítulo III do Projeto de Lei se refere ao Teto das Aposentadorias e Pensões no âmbito do Regime Próprio de Previdência, conforme
o §14, in fine, do art. 40, “observado o limite máximo dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias
e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o
disposto no § 16.”, ou seja, quando instituir o Regime de Previdência
Complementar teria que limitar as aposentadorias e pensões dos novos
servidores paga pelo Regime Próprio ao teto do Regime Geral da Previdência Social.
O art. 202, § 4º, da Magna Carta estabelece que “Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as
entidades de previdência complementar.” 6
A União editou a Lei Complementar nº 108/2001 que justamente
trata da relação entre os entes federados e suas entidades fechadas de
previdência complementar, inclusive estabelece a forma de organização
que esta poderá ser criada, através de Fundação ou sociedade civil (art.
8º). Naquilo que não é disciplinado na LC 108/2001, aplica-se também
a Lei Complementar nº 109/2001 que é a norma geral sobre o Regime de Previdência Complementar. Neste caso, a Proposição trata das
estruturas mínimas estabelecidas pelas duas leis acima citadas.
No concernente a técnica legislativa, sugerimos alteração da
Ementa, pois não é local adequando para o embasamento legal ou constitucional da lei, isso se faz através da mensagem ou no corpo da Projeto
de Lei, também há necessidade de especificar os outros dois objetos da
proposição que é sobre o teto do Regime Próprio de Previdência e sobre
a autorização para criação da Fundação de Previdência Complementar
do Estado do Maranhão (FPC/MA) em cumprimento ao disposto no art.
4º da Lei Complementar Estadual nº 115/2008. Por isso opinamos pela
seguinte redação:
Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do
Estado do Maranhão, fixa limite máximo para concessão de aposentarias e pensões pelo Regime de Previdência de que trata o art. 40 da
Constituição Federal e estabelece o teto do Regime Próprio de Previdência do servidor públicos e autoriza a criação da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Maranhão (FPC/MA) dá outras
providências.
No mais, não constatamos nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijuridicidade.
A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo, a teor do que dispõe o dispositivo constitucional (Constituição Estadual) abaixo descrito, senão vejamos:
“art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:[...] III – organização administrativa e
matéria orçamentária. [...] IV - servidores públicos do Estado, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
nistrativo, 33º ed, São Paulo: Atlas, 2019. pg 750.
5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;
Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao Projeto de Lei
capaz de macular o processo legislativo.
VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e
constitucionalidade do Projeto de Lei nº 491/2021 e, por conseguinte
pela sua aprovação, na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 491/2021, nos
termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,
em 16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
NIA

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

PARECER Nº 882 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 520/2021, de autoria da
Senhora Deputada Socorro Waquim, que Institui o “Mês do Outubro
Rosa” no Calendário de Eventos do Estado do Maranhão e dá outras
providencias.
Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído no Calendário de Eventos do Estado do Maranhão, o Mês do Outubro Rosa,
que tem como objetivo conscientizar mulheres sobre a importância do
diagnóstico do Câncer de Mama, e desenvolver ações diversas de prevenção da saúde da mulher, a ser comemorada, anualmente, no mês de
outubro.
Justifica a autora da proposição de Lei, ora em análise, que o movimento popular internacionalmente conhecido como “Outubro Rosa”
é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a
participação da população, empresas e entidades.
A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo de forma
bonita, elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos em
torno de tão nobre causa. Isso faz que a iluminação em rosa assuma
importante papel, pois tornou-se uma leitura visual, compreendida em
qualquer lugar no mundo.
A primeira iniciativa vista no Brasil em relação ao movimento
foi a iluminação em rosa do monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista (Obelisco do Ibirapuera), em São Paulo, no dia 02 de
outubro de 2002, quando foi comemorado os 70 anos do Encerramento
da Revolução. Por iniciativa de um grupo de mulheres simpatizantes
com a causa do câncer de mama, que com o apoio de uma conceituada
empresa de cosméticos, iluminaram de rosa o monumento.
Visando sensibilizar as mulheres para que realizem os exames
necessários à prevenção do câncer de mama que de acordo com o Instituto Nacional de Câncer – INCA, é o segundo tipo mais frequente no
mundo e o que mais leva mulheres à morte no Brasil, como bem esclarece a autora da propositura.
Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.
De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
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predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.
No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:
A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30),
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato normativo ora em exame, invade a competência privativa da União para
legislar sobre direito do trabalho.
Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa
privativa, constantes do art. 43, da CE/89.
Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.
VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, estando em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 520/2021, nos termos do
voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, em
16 de novembro de 2021.
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
Vota a favor
Deputado Ciro Neto
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira

Vota contra
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 744/2021, de 12 de novembro de 2021 e tendo em vista o
que consta do Processo nº 3430/2021-AL,exonerando, a pedido,
MARCELO ANDERSON DE SOUSA BARROS, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 12 de novembro do ano em curso.
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Nº 745/2021, de 12 de novembro de 2021, exonerando JOSE
DA SILVA GASPARINHO NETO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de novembro do ano em curso.
Nº 746/2021, de 12 de novembro de 2021, nomeando ERIKA
RODRIGUES CARVALHO VASCONCELOS, para exercer o Cargo
em Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de novembro do ano em curso.
P O R T A R I A Nº. 1113/2021
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o que consta do Processo nº 3299/2021-AL.,
R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor GERALDO OLIVEIRA JUNIOR, Subdiretor de Material e Patrimônio, matrícula nº 1646314 deste Poder, no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), para atendimento das necessidades de prestação de
serviços eventuais não programados, conforme Requisição de Adiantamento nº RA0013/2021-ALEMA nos termos do art. 68 da Lei nº
4.320/64 e art. 4º da Resolução Administrativa nº 1051/2009.
Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral,
Subação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários do Tesouro.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08 de novembro
de 2021.			
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 17.11.2021
P O R T A R I A Nº 1160/2021
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando nº 124/2021-DTI,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores CARLOS EDUARDO FERNANDES MACIEL, matrícula nº 1657006 e PAULO MARCELUS
CASTRO SILVA, matrícula nº 1653088, ambos lotados na Diretoria
de Tecnologia da Informação, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Gestor Substituto do Processo Administrativo nº 2451/2019AL e Pregão Eletrônico nº 019/2021, que tem por objeto a aquisição
de Equipamentos de Informática que serão utilizados para atendimento
das necessidades da ALEMA. Conforme condições, descrições e especificações técnicas do referido Processo e das Atas oriundas do Processo, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de novembro
de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente

46
46

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

P O R T A R I A Nº 1168/2021
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando nº 437/2021-DA,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ERIKA HELENA BEZERRA DA
SILVA, matrícula nº 1619063 e RENILDE BORBA LIMA, matrícula nº 2801926, ambos lotados na Diretoria de Administração, para
atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto da Ata de
Registro de Preços nº 009/2021, do Processo nº 0433/2021, firmado
entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a Empresa
SITIO MORRINHOS LTDA-ME, cujo objeto refere-se a contratação
de empresa especializada no fornecimento de plantas ornamentais de
forração, adubos, vasos de plantas, jardineiras e outros materiais de paisagismo, para atender as necessidades da ALEMA, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA
TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de novembro
de 2021.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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