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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

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

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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PRESIDENTE
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 / 11 / 2021 – 4ª FEIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 24.11.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nº 405/2021)

1. PROJETO DE LEI Nº 522/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE CINEMA ADAPTA-
DO A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
(TEA) E SUAS FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO. - COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DE-
PUTADO WENDELL LAGES – DEPENDE DE PARECER DA  
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS 
MINORIAS.

II – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 483/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANDRÉIA MARTINS REZENDE, ALTERANDO A LEI 
Nº 11.538, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO BALSENSE DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE BALSAS, 
ESTADO DO MARANHÃO – COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. TRANSFERIDO 
DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA. (2ª SESSÃO).

3. PROJETO DE LEI Nº 520/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA 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 CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
043/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA PROFESSORA SO-
CORRO WAQUIM, QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
MARANHENSE AO DEPUTADO FEDERAL LUCAS VERGILIO 
– COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
CIRO NETO. 

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
052/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA PROFESSORA SO-
CORRO WAQUIM, CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LE-

GISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO DESEMBARGADOR 
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO – COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

 IV – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

6. REQUERIMENTO Nº 422/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES,  SOLICITANDO QUE APÓS MANIFES-
TAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE CON-
GRATULAÇÕES AOS DRS. KAIO SARAIVA E TATIANA COSTA, 
PELA VITÓRIA CONQUISTADA NAS ELEIÇÕES DA OAB/MA. 
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR – (1ª SES-
SÃO).

V – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 430/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO,  SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OUVIDA 
A MESA, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR AOS 
FAMILIARES DO EMPRESÁRIO MARANHENSE ROGÉRIO FRO-
TA, PELO SEU FALECIMENTO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 24/11/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 088/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. 

YGLÉSIO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS A KAIO VYC-
TOR SARAIVA, PRESIDENTE, E A VICE, TATIANA PEREIRA 
COSTA, ELEITOS PARA A GESTÃO DA ORDEM DOS ADVOGA-
DOS DO MARANHÃO. 

MOÇÃO Nº 089/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS A GUSTAVO 
MAMEDE E VANDIR BEZERRA JR., ELEITOS, SECRETÁRIO-
-GERAL E SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO PARA A GESTÃO 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO MARANHÃO. 

MOÇÃO Nº 090/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS A DANIEL BLU-
ME ELEITO CONSELHEIRO FEDERAL PARA A GESTÃO DA OR-
DEM DOS ADVOGADOS DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 542/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL 
DE BIOGÁS COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A GERAÇÃO 
DE ENERGIA A PARTIR DA BIOMASSA - PRÓ- BIODIGESTORES 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 543/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRABALHADOR AU-
TÔNOMO MOTORIZADO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO. 

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/2021, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR 
ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR, NATURAL DE QUIXADÁ 
- CE.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
NA PRESENTE DATA NÃO HÁ MATÉRIA EM TERCEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA.
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ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 537/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA 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 DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA AÇAI-
LÂNDIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA.

PROJETO DE LEI Nº 539/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS E CONGREGADOS DA AS-
SEMBLEIA 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.

Diretoria Geral de Mesa, 24 de novembro de 2021.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

ges

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Ar-
naldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Couti-
nho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino 
Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professo-
ra Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral,

Roberto Costa, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do 
Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) De-
putados (as): Andreia Martins Rezende, Daniella Tema, Doutora Thaíza 
Hortegal, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pastor Caval-
cante e Zé Inácio Lula. 

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, 
Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do 
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 542 / 2021

INSTITUI A POLÍTICA ESTA-
DUAL DE BIOGÁS COM O OBJETI-
VO DE INCENTIVAR A GERAÇÃO 
DE ENERGIA A PARTIR DA BIO-
MASSA - PRÓ- BIODIGESTORES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1 -  Fica instituída a Política Estadual de Biogás e 

demais produtos e direitos derivados da decomposição de matéria or-
gânica (biodigestão), a qual estabelece princípios, regras, obrigações 
e instrumentos de organização, incentivos, fiscalização e apoio às ca-
deias produtivas, integradas ou não, objetivando o enfrentamento das 
mudanças climáticas e à promoção do desenvolvimento regional com 
sustentabilidade ambiental, econômica e social.

II – DAS DEFINIÇÕES
Art. 2 -  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I. cadeia produtiva dos biodigestores: conjunto de atividades e 

empreendimentos ligados entre si por relações contratuais e/ou comer-
ciais que fazem parte de setores da economia que utilizam, produzem, 
industrializam, distribuem, transportam ou comercializam produtos e 
direitos derivados da biodigestão, ou ainda que prestem serviços re-
lacionados a esses produtos e direitos ou forneçam para os geradores, 
abrangendo inclusive o seu consumo próprio;

II. cadeia produtiva integrada: relação de integração entre pro-
dutor rural integrado e agroindústria integradora, nos termos da Lei 
Federal 13.288/2016;

III. resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descar-
tado resultante de atividades humanas, agrícolas, pecuárias, industriais, 
comerciais, habitacionais, urbanas, de transporte, de compostagem, e 
de prestação de serviços, dentre outras, nos estados sólidos ou semis-
sólidos;

IV. efluentes: despejos líquidos provenientes de estabelecimentos 
industriais (efluente industrial), das atividades humanas (efluentes ou 
esgoto doméstico) e das redes pluviais, que são lançadas no meio am-
biente na forma de líquidos ou de gases;

V. resíduos agrosilvopastoris orgânicos: matéria orgânica não 
estabilizada que têm origem em resíduos de culturas perenes e tempo-
rárias, de atividades silviculturais e os dejetos de criações de animais, 
além dos resíduos gerados nos abatedouros e outras atividades agroin-
dustriais;

VI. biomassa: todo recurso renovável oriundo de matéria orgâ-
nica, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizado na produção 
de biogás;

VII. biomassa dedicada: culturas agrícolas bioenergéticas produ-
zidas com a finalidade de serem utilizadas como matéria-prima na bio-
digestão anaeróbia e convertidas em energia;

VIII. biodigestão anaeróbia: processo biológico de de-
composição da matéria orgânica que ocorre na ausência de oxigênio;

IX. biogás: gás bruto obtido através da biodigestão anaeróbia
X. fertilizante orgânico: produto de natureza fundamentalmente 

orgânica, obtido por processo físico, químico, físico-químico ou bio-
químico, natural ou controlado, a partir de matérias primas de origem 
industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecida ou não de 
nutrientes minerais;

XI. biofertilizante: produto, que contém componentes ativos ou 
agentes biológicos, capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo 
ou parte das plantas cultivadas, melhorando o desempenho do sistema 
de produção e que seja isento de substâncias proibidas pela regulamen-
tação de orgânicos;

XII. gerador de resíduos e efluentes: pessoas físicas ou jurídicas 
que geram os resíduos e efluentes em suas atividades;

XIII. produtor de biometano: pessoas física ou jurídica, 
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devidamente autorizada pela autoridade competente, que purifica o bio-
gás de modo a obter o biometano;

XIV. produtor de biogás: pessoas física ou jurídica que 
utiliza biomassa não lenhosa para geração de biogás em biodigestores 
anaeróbios, para comercializá-lo e/ou utilizá-lo em consumo próprio;

XV. planta de biogás: biodigestor ou conjunto de biodigestores 
construídos para a estabilização da biomassa, de origem vegetal ou ani-
mal, e produção consequente de biogás e biofertilizantes;

XVI. indústria de biogás: estrutura industrial destinada a 
manipular ou transformar biogás em produtos destinados à sua comer-
cialização e cuja atividade econômica esteja relacionada com a produ-
ção, importação, exportação, transferência, transporte, armazenagem, 
comercialização, distribuição, avaliação de conformidade e certificação 
de qualidade de biogás;

XVII. biometano: biocombustível gasoso constituído es-
sencialmente de metano, derivado da purificação do biogás, nas especi-
ficações e normas exigidas e reguladas pelos órgãos competentes

XVIII. economia circular: prática econômica que ambi-
ciona manter produtos, componentes e materiais em circulação tirando 
proveito máximo de valor e utilidade entre ciclos técnicos e biológicos.

XIX. Responsabilidade compartilhada e solidária: con-
junto de obrigações encadeadas dos membros de uma mesma cadeia 
produtiva para dar destinação final adequada aos resíduos sólidos e 
efluentes gerados em qualquer ponto da cadeia produtiva, de modo a 
evitar impactos à saúde humana e animal e à qualidade ambiental do 
solo, da água e do ar.

XX. certificados de descarbonização (CBIOS): instrumento regis-
trado sob a forma escritural para fins de comprovação da meta individual 
do distribuidor de combustível, conforme a Lei Federal 13.576/2017;

III – DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
Art. 3 -  A Política Estadual de Biogás tem como finalida-

de o desenvolvimento sustentável, com qualidade de vida e geração de 
renda, e atende os seguintes princípios:

I. a visão sistêmica da gestão da biomassa e biodigestão, que 
considere as variáveis ambiental, econômica, cultural, social e tecno-
lógica;

II. a geração de energias renováveis;
III. a redução dos impactos ambientais provenientes da explora-

ção econômica das atividades agropastoris;
IV. o enfrentamento das mudanças climáticas;
V. a gestão eficiente dos resíduos e efluentes;
VI. a responsabilidade pela correta destinação dos resíduos do 

gerador e a solidariedade com os parceiros pactuados nos empreendi-
mentos;

VII. o reconhecimento da biomassa como bem econômico de va-
lor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;

VIII. o fornecimento, a preços competitivos, de bens e 
serviços decorrentes da exploração, do transporte e da comercialização 
da biomassa, biogás, biometano, biofertilizantes e bens e direitos outros 
decorrentes do aproveitamento da biomassa;

IX. a implementação de mecanismos de incentivo econômico e 
fiscal para os empreendimentos da cadeia produtiva da biodigestão;

X. a cooperação entre os entes estatais, setores empresarias e re-
presentações da sociedade.

Art. 4 -  São objetivos da Política Estadual de Biogás:
I. estimular o aproveitamento do potencial energético das bio-

massas;
II. incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais a 

participação da biomassa como fonte na matriz energética estadual;
III. atrair investimentos em infraestrutura para geração, distribui-

ção e comercialização do biogás e do biometano;
IV. fomentar a pesquisa e promover o desenvolvimento tecnoló-

gico aplicável ao biogás, biometano e biofertilizantes, orientado para 
o uso racional dos resíduos e efluentes e a proteção dos recursos am-
bientais;

V. assegurar o fomento no aproveitamento da biomassa, aten-
dendo as características regionais de produção;

VI. promover a destinação final adequada de resíduos orgânicos 
e efluentes;

VII. reduzir a produção dos gases de efeito estufa no Estado;
VIII. ampliar o mercado de trabalho e fixar o jovem no 

campo
IV – DOS INSTRUMENTOS
Art. 5 -  São instrumentos da Política Estadual de Biomassa 

e Biodigestão; 
I. o mercado e o contrato de compra de gases;
II. a certificação;
III. os convênios, os contratos, as parcerias e os termos de coope-

ração com entidades públicas e privadas;
IV. o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas 

ou de outras formas de associação que organizem a cadeia produtiva da 
biodigestão; 

V. o licenciamento, monitoramento e a fiscalização ambiental e 
sanitária;

VI. a cooperação técnica e financeira entre o setor público e pri-
vado para o desenvolvimento de pesquisas, métodos, processos e tecno-
logias de gestão aplicáveis à cadeia produtivo da biodigestão;

VII. a educação ambiental; e 
VIII. os incentivos fiscais e creditícios 
Art. 6 -  Os processos de geração de energia por biodigestão 

estarão sujeitos ao licenciamento ambiental e sanitário nos órgãos com-
petentes associados aos empreendimentos, individuais ou coletivos, aos 
quais contribuam para a destinação final de resíduos ou efluentes.

§1º. Os procedimentos de análise visando a expedição de 
autorizações e liberações dos empreendimentos de trata este artigo terão 
tratamento preferencial em relação aos demais da mesma atividade 
principal nos órgãos competentes.

§2º. A destinação ou transferência de resíduos e efluentes de 
um empreendimento a outro para os fins de que trata o caput será 
considerado método de destinação adequada pelos órgãos ambientais 
competentes, desde que realizada em conformidade com parâmetros 
definidos em regulamento, sem prejuízo ao atendimento das demais 
normas aplicáveis à atividade.

V – DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Art. 7 -  Os empreendimentos e arranjos produtivos que se 

enquadrarem nas disposições tratadas Lei, inclusive nas modalidades de 
consórcio, condomínio, cooperativa e parceria público-privada, serão 
consideradas empresas de base tecnológica e beneficiárias das medidas 
de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica em am-
biente produtivo de que trata a Lei nº 13.196, de 13 de julho de 2009.

Parágrafo único: Considerar-se-á extensão do ambiente produ-
tivo a busca da autonomia tecnológica desenvolvida para o processo de 
geração de energia a partir da biomassa por criadores, pesquisadores 
autores, inventores independentes, parques científicos e tecnológicos e 
instituições científicas e tecnológicas, quando decorrente de parcerias 
estratégicas a essa finalidade entre membros da cadeia produtiva.

VI – DOS ASPECTOS AMBIENTAIS E DE SAÚDE
Art. 8 -  Os membros de uma cadeia produtiva integrada 

têm responsabilidade compartilhada e solidária pela gestão ambiental, 
a qual será organizada por meio de Planos de Gestão Ambiental, de 
Acordos Setoriais ou de Termos de Compromisso. 

Parágrafo único: A destinação ou transferência de resíduos e 
efluentes, de um empreendimento para outro, para a biodigestão, com 
a finalidade de gerar biogás ou biometano, é um método de destinação 
final adequada, desde que seja licenciada e atendimento às demais nor-
mas aplicáveis à atividade pelos órgãos ambientais competentes. 

Art. 9 - As atividades de transferência e de transporte de 
resíduos e efluentes, as de produção de biogás, biometano e de geração 
de energia elétrica a partir do biogás serão licenciadas pelas autoridades 
ambientais e sanitárias competentes, segundo o seu potencial poluidor 
e o nível de risco sanitário que oferecerem, de acordo com o que estiver 
disposto em regulamento.

Art. 10 - As operações de produção e comercialização de 
biogás e biometano submetem-se, caso necessário, à vistoria do Corpo 
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de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que poderá 
estabelecer normas de segurança contra incêndios em regulamento pró-
prio, segundo o potencial de risco.

Art. 11 - O Poder Público fica autorizado a fomentar a pro-
dução e consumo de biogás e de biometano gerados no Estado do Ma-
ranhão, por meio de programas específicos instituídos em regulamento 
que promovam, dentre outros: a adição de um percentual mínimo de 
biometano ao gás canalizado distribuído no território do Estado do Ma-
ranhão:

I – a adição de um percentual mínimo de biometano ao gás cana-
lizado distribuído no território do Estado do Maranhão:

II - o estabelecimento de tarifas e preços mínimos para o biome-
tano que for adicionado ao gás canalizado distribuído no território do 
Estado do Maranhão;

III - a aquisição de energia elétrica gerada a partir do biogás;
IV - a aquisição de biometano para o abastecimento da frota de 

veículos oficiais;
V- a aquisição de certificados de descarbonização (CBIOS);
VI - a criação de fundo garantidor para projetos de produção de 

biogás ou biometano de pequeno porte definidos em regulamento;
VII - a criação de linhas de financiamento nas agências financei-

ras estaduais;
VIII - o estabelecimento de parcerias público-privadas para o de-

senvolvimento da cadeia produtiva do Biogás, do Biometano e demais 
produtos e direitos derivados da decomposição de matéria orgânica 
(biodigestão).

Art. 12 - Os empreendimentos e arranjos produtivos que 
se enquadrarem nas disposições tratadas por esta Lei, inclusive nas 
modalidades de consórcio, condomínio, cooperativa e parceria públi-
co-privada, serão considerados empresas de inovação tecnológica po-
dendo ser beneficiados com a concessão de incentivos fiscais, recursos 
financeiros, subvenção econômica, matérias ou infraestrutura, a serem 
ajustados em termos de regimes diferenciados de tributação, regimes 
especiais de transferência, cessão e utilização de créditos tributários, 
parceria, convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar ativi-
dades de pesquisa desenvolvimento no território maranhense.

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13 - O Poder Executivo providenciará a regulamentação 

desta Lei, bem como fiscalizará a sua aplicação. 
Art. 14 - Os órgãos e instituições do Estado, sob a coorde-

nação da Secretaria a quem competir a política de energia sustentáveis, 
desenvolverá ações para efetivação do tratamento diferenciado e prio-
ritário definido nesta Lei.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manoel Bequi-
mão” em São Luís, 17 de novembro de 2021. - DR.YGLÉSIO - DE-
PUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O uso de fontes renováveis de energia como o biogás tem cres-
cido em todo o mundo nos últimos anos devido a demanda por sus-
tentabilidade na produção e na redução de emissão de Gases de Efeito 
Estufa (GEE), bem como ao aumento do consumo mundial de energia. 
O biogás, além de ser fonte renovável, está diretamente relacionado 
à melhoria do saneamento básico, por produzido a partir de efluentes 
agroindustriais e resíduos sólidos urbanos. Sendo essa matriz energética 
no Brasil, de um potencial extraordinário. 

Estados do Sul (RS, PR e SC) e do Sudeste (SP e MG), foram os 
pioneiros a fazer uso dessa fonte renovável de produção da cadeia do 
biogás, inicialmente com a utilização de dejetos de animais, criando 
resoluções e normas legais de exploração e funcionamento.

Tanto aterros sanitários, quanto biodigestor produzem biogás 
com base na decomposição anaeróbica dos resíduos orgânicos lá de-
positados. No entanto em 18 dias, o biodigestor consegue gerar biogás 
a metade do que seria gerado por uma mesma quantidade de lixo, em 

aterro sanitário ao longo de 80 anos (E.P.E 2014).  Em resumo, são tec-
nologias mais eficientes que consegue garantir um fluxo maior e mais 
estável de biogás, em comparação com os aterros sanitários.  

E o Maranhão, a exemplo de outros Estados, precisa e deve avan-
çar nessa tecnologia, para além de produzir outras fontes de energia, 
contribuir para a redução das emissões de GEE na atmosfera. Diante 
das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do presente proje-
to pelos nobres pares desta Casa.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manoel Bequi-
mão” em São Luís, 17 de novembro de 2021. - DR.YGLÉSIO - DE-
PUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 543 /2021

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
PROGRAMA DE APOIO AO TRABA-
LHADOR AUTÔNOMO MOTORIZADO 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art 1° – Fica criado o Programa de Apoio ao Trabalhador Au-
tônomo Motorizado – PATRAM – no âmbito do Estado do Maranhão.

Art 2° - Para efeito do disposto na presente lei, serão considera-
dos Trabalhadores Autônomos Motorizados todos aqueles que compro-
vem fazer uso de veículo particular (carro, moto, van e Kombi) para o 
exercício de sua atividade profissional

Art 3° - O Departamento de Trânsito do Estado do Maranhão de-
verá disponibilizar canais de atendimento exclusivos (em meios físico 
e digital) para o atendimento dos cidadãos abrangidos pela presente lei.

Art 4° - O Poder Executivo deverá firmar convênio com institui-
ções educacionais para o oferecimento de cursos de formação profissio-
nal gratuitos aos profissionais abrangidos pela presente lei.

Art 5° - O Poder Executivo deverá viabilizar linha de crédito 
através da Agência Estadual de Fomento, aos profissionais abrangidos 
pela presente lei, para reforma de veículo ou aquisição de equipamentos 
de proteção individual.

Art 6° - Para regularização da documentação do veículo com o 
qual realizam sua atividade econômica, os profissionais abrangidos pela 
presente lei poderão parcelar, em até 24 meses, os débitos referentes a 
IPVA, multas e licenciamento anual, apurados até a entrada em vigor 
da presente lei

Art 7° - A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de novembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Com a pandemia e a consequente crise econômica, o Maranhão 
tem experimentado um aumento substancial do número de cidadãos que 
passaram a fazer do seu veículo a forma de garantir seu sustento. Esti-
ma-se que no estado do Maranhão aumentou 80% o número de moto-
ristas de aplicativos somado aos de motoboys. 

Diante deste quadro, torna-se imprescindível que o poder público 
atue no sentido de melhorar as condições de trabalho de tais profissio-
nais, contribuindo com a formação dos mesmos e reduzindo a buro-
cracia e o custo para que estes possam exercer sua atividade de forma 
regular. 

É exatamente este o objetivo do Programa de Apoio ao 
Trabalhador Autônomo profissional, o qual, através da presente 
proposição, submeto à apreciação desta Assembleia Legislativa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de novembro de 
2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 7

MOÇÃO N° 088 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos o envio 
de Moção de Aplausos a Kaio Vyctor Saraiva, presidente, e sua Vice, 
Tatiana Pereira Costa, eleitos para a gestão da Ordem dos Advogados 
do Maranhão no próximo triênio com 44,10%, totalizando 4.384 votos.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas nesta mo-
ção de aplauso.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de 
novembro de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - 
PROS

MOÇÃO N° 089 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos o envio de 
Moção de Aplausos a Gustavo Mamede e Vandir Bezerra Jr., eleitos, 
respectivamente, Secretário-Geral e Secretário-Geral Adjunto para a 
gestão da Ordem dos Advogados do Maranhão no próximo triênio com 
44,10%, totalizando 4.384 votos.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas nesta mo-
ção de aplauso.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de no-
vembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

MOÇÃO N° 090 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos o envio de 
Moção de Aplausos a Daniel Blume eleito Conselheiro Federal para a 
gestão da Ordem dos Advogados do Maranhão no próximo triênio com 
44,10%, totalizando 4.384 votos.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas nesta mo-
ção de aplauso.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de no-
vembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

 

REQUERIMENTO N° 429/2021

Senhor Presidente,

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/2015 requeiro a Vos-
sa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa o registro Frente 
Parlamentar em defesa das 30 horas e do piso salarial Nacional da En-
fermagem no Estado do Maranhão, perante a Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manoel Bequi-
mão” em São Luís, 17 de novembro de 2021. - Neto Evangelista - De-
putado Estadual - DEM

REQUERIMENTO Nº 430 /2021

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a apre-
ciação da Mesa, seja consignada nos Anais da Casa mensagem de pesar 
pelo falecimento do empresário Rogério Frota. Homem de bom coração 
e valor inestimável que prestou consideráveis serviços ao desenvolvi-
mento do setor empresarial maranhense, atuando para o desenvolvi-
mento econômico de Imperatriz, gerando emprego e renda para muitas 
famílias. Sobre seus empreendimentos, podem ser citados os prédios 
Minas de Prata, Angra dos Reis, Mediterrane, V Avenida, Meridian, 
Aracati Office, Edifício Unique, Edifício Cosmopolitan. Além do Ritz 
Restaurante e Stillus Motel. Rogermur como era carinhosamente co-
nhecido, deixará um vazio e enormes saudades em todos que tiveram o 
prazer da sua companhia. 

Desse modo, quero manifestar minha solidariedade à todos os 
familiares e amigos enlutados, rogando a Deus que possa dar forças 
para transformar toda a dor desta irreparável perda em fé e esperança. 

   
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN”, em 22 de novembro de 2021. – ADRIANO 
– Deputado Estadual – PV

INDICAÇÃO Nº 5815/2021

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 da Segurança Pública, Jefferson Miller Portela e Silva, 
solicitando 02 viaturas para Polícia Civil, no Município de Timon.

A presente indicação é de grande importância, em virtude da si-
tuação de insegurança que a população está vivenciando, e a necessi-
dade de proporcionar melhores condições e suporte para as ações po-
liciais, valorizando o importante trabalho da polícia e proporcionando 
mais segurança para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de novembro de 2021. - Profª Socor-
ro Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5816/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Go-
vernador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário de 
Estado da Educação, senhor Felipe Costa Camarão, no sentido de 
solicitar a Reforma da Unidade de Ensino Médio Aluízio de Aze-
vedo, incluindo a reforma e cobertura da quadra de esporte, no 
Município de Timon.

A presente indicação é de grande importância, considerando o pa-
pel educativo e social que a escola representa, tornando imprescindível 
a atenção na execução deste serviço, pois atenderá não só os anseios de 
discentes e docentes que trabalham e estudam na referida unidade, mas 
o de toda população do município.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de novembro de 2021. - Profª Socor-
ro Waquim - Deputada Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5817/2021

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 das Cidades e Desenvolvimento Urbano, senhor Márcio 
Jerry, no sentido de solicitar Pavimentação com bloquetes, das ruas 
(1) - Rua D, Bairro – Planalto Boa Esperança, (2) - Rua A, Bairro – 
Planalto Boa Esperança, (3) - Rua 10, Bairro – Planalto Boa Esperança, 
(4) - Rua Projetada, Bairro – Planalto Boa Esperança, (5) - Rua Santo 
Onofre, Bairro Cícero Ferraz, (6) - Rua São José, Bairro – Cícero Fer-
raz, (7) - Rua São Jorge, Bairro – Cícero Ferraz, (8) – Rua 02, entre a 
Rua 24 e Av. Coeb, Bairro – Pedro Patrício,  (9) - Rua 04, entre a Rua 24 
e Av. Coeb, Bairro – Pedro Patrício  , (10) - Rua 01, entre a Rua 24 e Av. 
Coeb – Bairro Pedro Patrício, (11) -  Rua 03, entre a Rua 24 e Av. Coeb 
-  Bairro Pedro Patrício, (12) -  Rua D, entre a Rua 01 e Rua 03, Bairro 
Mutirão, (13) - Rua 1000, Bairro – Planalto Formosa , (14) - Rua 1001, 
Bairro – Planalto Formosa, no Município de Timon.

A Presente indicação é de grande importância, já que as referi-
das ruas se encontram sem pavimentação, prejudicando o deslocamento 
nas mesmas. A realização dessas pavimentações por meio de bloquetes, 
além de melhorar a estética de nossa cidade, muito beneficiará nossa 
população, tanto os pedestres, praticantes de atividades físicas (como 
corridas e caminhadas), como melhorará o tráfego de veículos, ajuda-
rá na locomoção da pessoa com deficiência, havendo mais facilidade 
para estas. Ademais considerando que a superfície do piso intertravado 
é naturalmente antiderrapante, ele oferece maior segurança a veículos, 
pessoas e aos deficientes, se comparado a outros tipos de pavimentos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de novembro de 2021. - Profª Socor-
ro Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5818 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DE PAULO RAMOS – MA, so-
licitando que aprecie a possibilidade de CONVOCAR E NOMEAR 
IMEDIATAMENTE OS CANDIDATOS APROVADOS no CON-
CURSO REALIZADO PELA PREFEITURA DE PAULO RAMOS 
– MA NO ANO DE 2019.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de convocar e nomear os aprovados no último Concurso Pú-
blico, edital nº 01/2019, do Município de Paulo Ramos- MA, tendo em 
vista a necessidade de preenchimento dos cargos públicos por meio de 
concurso público nos termos da Constituição Federal. Convém ressal-
tar que, conforme entendimento tanto dos Tribunais estaduais como do 
Superior Tribunal de Justiça – STJ e Supremo Tribunal Federal – STF, 
a preterição em razão de contratação de servidores temporários e tercei-
rizados gera direito líquido e certo à nomeação. Na mesma linha, o Su-
premo Tribunal Federal decidiu que a ocupação precária, por comissão, 
terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas 
atribuições do cargo para qual houve concurso público, configura des-

vio de finalidade, caracterizando ilegalidade e desrespeito à exigência 
constitucional do concurso público. Esse comportamento da autoridade 
administrativa gera para o candidato aprovado dentro e fora do número 
de vagas previsto em edital o direito à nomeação.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Assembleia Legislativa, em 18 de novembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5819 /2021

 Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a pre-
sente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Esta-
do do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Segurança 
Pública do Estado – SSP, o Senhor Jeferson Portela e ao Chefe da 
Casa Civil do Estado do Maranhão, o Senhor Diego Galdino de 
Araújo, solicitando o aumento do Efetivo da Policia Civil no município 
de Pedreiras/MA.

Esta indicação tem por principal finalidade reforçar o policia-
mento do munícipio e consequentemente combater o grande índice de 
criminalidade em toda a região. 

Ocorre que no município de Pedreiras há somente 34 policiais 
civis efetivos para atender a região e mais 15 (quinze) municípios, além 
disso, dentre os 34 policias há também os que estão afastados por ques-
tões de saúde o que resulta em um desfalque ainda maior para a popu-
lação, resultando diretamente no crescimento exponencial da violência 
e criminalidade na região.

Em razão disso, solicito a especial atenção do Excelentíssimo Se-
nhor Governador Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela 
importância que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e 
ao Secretário de Segurança Pública do Estado – SSP, o Senhor Jeferson 
Portela, como também o Secretário Chefe da Casa Civil, o Senhor Die-
go Galdino, pelo comprometimento com toda a população do Estado 
do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de no-
vembro de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5820/2021
 
Senhor Presidente,
 
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Segurança 
Pública do Estado – SSP, o Senhor Jeferson Portela, solicitando a des-
tinação de 01 (uma) viatura da Policia Civil para reforço das atividades 
policiais no município de Pedreiras/MA.

Esta indicação tem por principal finalidade reforçar o policia-
mento do Munícipio e consequentemente oferecer à população a segu-
rança merecida.

Em razão disso, solicito a especial atenção do Excelentíssimo 
Senhor Governador Flávio Dino no sentido de atender nosso plei-
to, pela importância que essa demanda trará para toda a população.  
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Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secre-
tário de Segurança Pública do Estado – SSP, o Senhor Jeferson Portela, 
pelo comprometimento com toda a população do Estado do Maranhão.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de Novembro 
de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5821 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, 
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino, e ao Sr. Márcio Jerry , 
Secretário de Estado das Cidades, solicitando 2 km (dois quilômetros) 
de pavimentação asfáltica para o Bairro Vila Sampaio do município 
de Barra do Corda - MA. 

Por meio desta iniciativa buscamos atender os anseios da popula-
ção barra-cordense residente no bairro em destaque.

É certo que obras de infraestrutura como a de pavimentação de 
ruas resulta na melhoria da mobilidade urbana. Promove ainda, além 
de melhores condições de trafegabilidade de veículos e pedestres, bem-
estar social e o desenvolvimento local.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO, em 18 de 
novembro de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5822 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, 
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, Flávio Dino, ao Sr. Márcio Jerry , Secretá-
rio de Estado das Cidades, solicitando 500m (quinhentos metros) de 
pavimentação em bloquete para o Povoado Santo Onofre do muni-
cípio de Santa Luzia - MA.

Situada na zona da rural, distante 50 km da sede do município 
de Santa Luzia, a localidade em tela é bastante populosa e de boa mo-
vimentação comercial, contudo, carece de infraestrutura básica, o que 
acaba dificultando a realização das atividades diárias da população ali 
residente.

Assim, solicito especial atenção para atendimento à presente pro-
positura, com vistas em contribuir para o desenvolvimento socioeconô-
mico daquela comunidade.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO, em 18 de 
novembro de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5823 /2021

Senhor Presidente,
 
Venho respeitosamente, nos termos do Regimento Interno desta 

Casa Legislativa, requerer a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, 
seja encaminhado expediente ao Governador do Estado do Maranhão, 
solicitando que o Parque Ambiental  e Cultural de Bacabal, receba a 
denominação de “Parque Ambiental e Cultural José de Ribamar Viana 
- Papete”, em homenagem a esse ilustre filho da cidade de Bacabal que 
ganhou o mundo com sua arte mas sem esquecer da forte cultura do 
nosso Estado.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do “Palácio Manoel Bequi-
mão”, em 18 de novembro de 2021 - Roberto Costa - Deputado Esta-
dual

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

INDICAÇÃO Nº 5824/2021

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 da Segurança Pública, Jefferson Miller Portela e Silva, 
solicitando melhoria da estrutura física, logística e capacidade de 
recursos humanos, nesse caso Concurso Público, pra ampliar  o 
quadro de pessoal, capaz de atender a demanda da Polícia Técnica 
Civil. 

A presente indicação é de grande importância, em virtude da si-
tuação de insegurança que a população ainda está vivenciando, e a ne-
cessidade de proporcionar melhores condições e suporte para as ações 
policiais, promovendo assim, mais celeridade, otimização e resolutivi-
dade das demandas geradas nessa área da Segurança Pública no Estado 
do Maranhão, valorizando o importante trabalho da polícia e proporcio-
nando mais segurança para a população.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de novembro de 2021. - Profª Socor-
ro Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5825/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Go-
vernador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário de 
Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), senhor Márcio Honai-
ser, no sentido de viabilizar a aquisição e doação de (100) Carrinhos  
do Programa “MAIS RENDA” para o Município de Timon – Ma.

A presente indicação é de grande importância para o desenvolvi-
mento econômico do município, possibilitando que cidadãos com pou-
cos recursos, possam ter oportunidades de trabalho relacionados com 
empreendimentos dos setores populares, melhorando assim, a qualida-
de de vida dos beneficiários.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de novembro de 2021. - Profª Socor-
ro Waquim - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5826/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Gover-
nador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como a Secretária de Estado 
da Mulher – SEMU, a senhora Ana de Nazaré Pereira Silva Macedo 
Mendonça, solicitando a instalação da Casa da Mulher Maranhense no 
município de Timon – Ma. 

No dia 25 de outubro de 2021, foi formalizada em Timon a “Rede 
de Enfretamento à Violência contra Mulher”, a partir da qual, diante da 
estruturação conjunta de ações de diversas instituições ( Poder Judiciá-
rio, OAB, Ministério Público, Poder Executivo Municipal, Defensoria 
Pública, Policia Militar, Policia Civil e Associações da Sociedade Ci-
vil), passa-se a ter mais condições de fortalecer o atendimento integral 
e humanizado às mulheres vítimas de violência.

Assim, após a instalação da mencionada rede, a instalação da 
Casa da Mulher Maranhense em Timon representará para a Região dos 
Cocais, tal como ocorre na Região Tocantina com a CMM de Impera-
triz, um instrumento extremamente eficiente e importante para o com-
bate à violência contra as mulheres, pois integra, amplia e articula os 
equipamentos públicos voltados às mulheres em situação de violência 
na região.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de outubro 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 5827/2021

Senhor Presidente,
 
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Clayton 
Noleto, solicitando a recuperação e asfaltamento MA-020, que liga o 
Município de Vargem Grande a Coroatá, e se encontra em péssimas 
condições de tráfego, colocando em risco a vida e a segurança dos con-
dutores. 

Esta solicitação é de grande importância social e econômica para 
aquelas regiões, sendo necessária a imediata recuperação desta rodovia 
e melhoria da trafegabilidade com segurança, o escoamento da pro-
dução, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
da região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 18 de novembro de 2021. - Glalbert Cutrim 
- Deputado Estadual - 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 5828/2021

Senhor Presidente,
 
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-

nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Clayton 
Noleto, solicitando a recuperação e asfaltamento MA-303, que liga o 
Município de Serrano do Maranhão a Apicum-Açu, e se encontra 
em péssimas condições de tráfego, colocando em risco a vida e a segu-
rança dos condutores. 

Esta solicitação é de grande importância social e econômica para 
aquelas regiões, sendo necessária a imediata recuperação desta rodovia 
e melhoria da trafegabilidade com segurança, o escoamento da pro-
dução, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
da região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 18 de novembro de 2021. - Glalbert Cutrim 
- Deputado Estadual - 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 5829 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental, o 
Sr. André dos Santos Paula, ao Secretário de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, 
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de esgotamento sanitário, dre-
nagem, saneamento básico e pavimentação do canal do Rio Gangan, 
localizado na Rua Eurípedes Bezerra, Turu, nesta cidade. 

Importante se faz destacar que, segundo relato dos moradores, o 
canal possui mau odor diferente do habitual e infraestrutura danificada, 
o que pode provocar acidentes ou servir de abrigo e alimento para veto-
res que causam doenças, causando iminente risco à saúde e segurança 
da comunidade. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 22 de novembro de 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5830 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Secretário de Infraestrutura do Estado, 
Senhor Clayton Noleto; e ao Excelentíssimo Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, Senhor Márcio Jerry, solicitando  
apoio para Reforma do Mercado Público do município de Itape-
curu-Mirim.

O Mercado Municipal de Itapecuru-Mirim é considerado de re-
levante importância para todo o município. A obrigação de manter o 
imóvel em boas condições de uso, além de toda a segurança necessária, 
está a cargo da Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim, mas esta não 
dispõe de recursos suficientes para uma reforma urgente e necessária, a 
saber, a reforma de todo o telhado. Em períodos de chuvas intensas, o 
local é constantemente afetado, pois as chuvas acumulam – se em seu 
entorno e já provocaram diversos prejuízos financeiros aos comercian-
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tes, além de riscos aos consumidores. 

Dessa forma, temerosos pelo comprometimento de toda a es-
trutura, os comerciantes e consumidores anseiam pela reforma deste 
mercado, o que irá contribuir para manter esse patrimônio histórico da 
cidade de Itapecuru- Mirim.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 
– WENDELL LAGES

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

INDICAÇÃO Nº 5831 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Flávio Dino e ao Secretário Clayton Noleto, solicitando que seja reali-
zada com urgência operação tapa buracos na MA 280 trecho que liga os 
municípios Governador Edson Lobão a Montes Altos.

Justificamos nossa reinvindicação, tendo em vista o grande nú-
mero de buracos existentes no referido trecho, oferecendo grandes ris-
cos de acidentes e comprometendo a trafegabilidade dos veículos, o es-
coamento da produção, bem como ocasionando vários danos materiais 
aos proprietários de veículos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de novembro de 2021. - ANTONIO 
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5832 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado -  Dr. Flavio Dino, solicitando que 
a Secretaria da Mulher do Estado - Dr. Ana do Gás, disponibilize a 
“Carreta da Mulher” para a Sede de Pinheiro – MA.

Essa indicação é muito importante por se tratar de um serviço 
que irá beneficiar toda região da Baixada Maranhense, tendo em vista 
que atualmente o município atende uma grande demanda no âmbito da 
saúde. O atendimento ao pleito visa reduzir o tempo de espera para a 
realização de exames e serviços voltados a mulher, elevando a saúde e 
o bem-estar local, além de gerar a conscientização necessária para os 
cuidados básicos de saúde.

Vale destacar a importância da agilidade e eficiência da Unidade 
Móvel de Saúde da Mulher e o quanto ela tem sido referência em todo 
o Estado do Maranhão. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís 19 de novembro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal 
- Deputada Estadual - PP

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Senhor Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, 
sem direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras 
Deputadas aqui presentes, todos que nos assistem nas redes sociais e na 
TV Assembleia em todo o estado do Maranhão. Eu vim a esta tribuna, 
ontem estivemos em Caxias para inauguração e entrega do restaurante 
popular que o Governador Flávio Dino e o Vice-Governador, Carlos 
Brandão, entregaram ao povo de Caxias. Serão mil refeições diárias 
no almoço e 500 refeições no jantar ao custo de R$ 1,00. Além de 
ajudar e auxiliar no desenvolvimento social da cidade, incrementa a 
economia por meio da compra da agricultura familiar, de modo que é 
um instrumento importantíssimo, um instrumento de desenvolvimento 
social muito grande. Foi o 61º Restaurante Popular inaugurado na 
gestão do Governador Flávio Dino, que eu tenho certeza de que dará 
continuidade à gestão do querido amigo e Vice-Governador, Carlos 
Brandão. Além disso, foram entregues os instrumentos musicais para 
muitas igrejas católicas e evangélicas, contando a presença do Bispo 
de Caxias, Dom Sebastião, da Assembleia de Deus, na pessoa do pastor 
Caetano, assim também como a Primeira Igreja Batista, do pastor 
Raimundo Gomes e de tantas e outras empresas que estarão presentes 
naquele movimento. Também foram entregues ontem os kits musicais, 
e nós sabemos que os kits musicais auxiliam na evangelização das 
pessoas através da música, o dom da música. Portanto, mais uma 
vez, eu estou vindo a esta tribuna para ressaltar a importância da 
participação do Governo do Estado no leste maranhense, ajudando o 
desenvolvimento daquela região. Agradeço muito porque o restaurante 
popular não abrange somente Caxias, mas também São João do Sóter 
e Aldeias Altas, tendo um restaurante, cozinha comunitária, assim 
como Afonso Cunha. Muitas pessoas vêm daquelas regiões para 
tratar de assuntos bancários, econômicos, de saúde no município de 
Caxias e serão contempladas e beneficiadas. Mais uma vez, parabéns 
ao Governador Flávio Dino, parabéns ao meu querido amigo, Vice-
Governador, Carlos Brandão. Desta forma, nós haveremos de ajudar 
a desenvolver o nosso estado cada vez mais. Muitas obras estão por 
vir a Caxias, muitas obras estão sendo concluídas e serão entregues à 
população, ressaltando que são obras de emenda parlamentar nossa e 
do Governo do Estado. Enquanto as obras do poder público municipal 
continuam paradas. Como um exemplo, o Shopping dos Camelôs, que 
já vai cinco anos sem ser terminado. Está parada a obra, de modo que é 
apenas o empreendimento financeiro do dinheiro público da população 
de Caxias que está lá sem ser utilizado por ninguém. Era só isso, Senhor 
Presidente, que eu tinha o que falar. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no Pequeno 
Expediente? Deputado Rildo Amaral, o anfitrião do nosso próximo 
Assembleia em Ação. Vossa Excelência tem 5 minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia, Deputados e Deputadas. Saúdo a todos na pessoa do 
nosso Presidente Othelino, que lembra do ‘Assembleia em Ação’ que 
nós teremos na próxima sexta-feira, dia 26, em Carolina. E aproveito 
esse momento para convidar a todos os colegas, convidar os colegas 
deputados estaduais, colegas vereadores, colegas prefeitos, vice-
prefeitos, toda a região que abrange a Chapada das Mesas, no Sul do 
Maranhão, para se fazerem presentes nesse grande evento. Um grande 
evento com a presença dos parlamentares, presença das pessoas que 
vão proferir as palestras. Eu tenho certeza que vai ser, principalmente, 
de grande conhecimento. E aproveitar também e convidar a todos a 
conhecerem as belezas naturais ali daquela terra de Carolina, dali das 
Chapadas das Mesas, que abrange Riachão e outros municípios, mas que 
tem de melhor não somente suas belezas naturais, mas, principalmente, 
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o seu povo muito acolhedor. Senhor Presidente, o motivo de eu vir, 
hoje, aqui na tribuna, Senhor Presidente, é ressaltar a necessidade de a 
MOB poder retornar, entre a cidade de Imperatriz e João Lisboa, que 
são 12km, a colocar os pardais, que são os redutores e controladores de 
velocidade. Existem vários acidentes, aumentou o índice de acidente 
depois que se retirou esses radares. E várias vidas já foram ceifadas, 
principalmente de jovens. E na semana passada um outro acidente quase 
vitima mais duas pessoas, que estão em estado grave, ali no Socorrão 
de Imperatriz. Menos de um mês atrás, nós perdemos o Marquinhos, 
profissional de educação física. Sem falar de várias outras famílias que 
já perdem os seus entes queridos, na sua grande maioria jovens por falta, 
justamente, desses redutores, onde a estrada é muito convidativa para 
alta velocidade. E quem conhece sabe que a principal maneira de educar 
é tocando no bolso, que é a parte maios sensível da grande maioria 
das pessoas, Deputado Arnaldo Melo. E, de um ano para cá, mais ou 
menos, são as datas que coincidem com a retirada desses redutores de 
velocidade, os índices aumentaram consideravelmente, ceifando várias 
vidas, outros acidentes com um ar de gravidade muito grande, vários 
carros sendo tombados. E é um percurso muito pequeno, onde tem, 
no máximo, em torno de 4 a 5 radares que precisam ser retomados. A 
MOB, desde o ano passado, desde agosto do ano passado que não tem 
ação na nossa cidade. Quando tem, é para cobrar de maneira indevida 
documentos. Documentos esses que poderiam estar sendo emitidos 
na própria cidade de Imperatriz como era anteriormente. E agora, por 
ausência da MOB, nós estamos carentes, precisando do retorno, não 
somente da sua presença física, mas, principalmente e de maneira 
muito urgente que possamos ter ali o controle de velocidade para que 
mais vidas, principalmente a de nossos jovens de Imperatriz e de João 
Lisboa, não sejam ceifadas. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor 
Presidente, V. Ex.ª pode me inscrever, por favor?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Ex.ª já está inscrito, Deputado Antônio Pereira, tem 5 minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, Senhores 
Secretários presentes à Mesa, caros colegas Deputados e Deputadas, 
aqui presentes em Plenário, imprensa, telespectadores da TV fechada 
e aberta do Maranhão. É com muito prazer e alegria que ocupo essa 
tribuna, nessa manhã, para anunciar mais um avanço na cidade de 
Imperatriz. Um avanço do Governo do Estado, por meio das Secretarias 
das Cidades, da Secid, fazendo, Deputado Rildo Amaral, Deputado 
Marco Aurélio, Deputado Pastor Cavalcante, Deputada Valéria Macedo, 
aqueles que representam aquela região, a regularização fundiária 
dentro da cidade de Imperatriz, no bairro Nova Vitória, zona urbana. 
Um bairro grande que abriga ali mais de três mil lotes e que só desta 
feita, Deputado Arnaldo Melo, serão entregues a parte documental, a 
regularização, portanto, dando aos proprietários que hoje são apenas 
posseiros, a propriedade definitiva daqueles lotes. O Governo do 
Estado, por meio da Secid, Secretaria das Cidades, Deputado licenciado 
Márcio Jerry, estará entregando amanhã, em Imperatriz, a partir das 9h, 
numa programação coordenada pela Agemsul, pelo Davison, portanto, 
ali que representa a Agemsul, estarão entregando setecentos títulos de 
propriedade, dentro desse grande programa de regularização fundiária, 
que é baseado em lei federal, inclusive em lei, regulamentado também 
por lei. Portanto, eu quero dizer que isso é um grande avanço. Eu quero 
parabenizar o povo, ali do bairro Nova Vitória, que receberá os títulos e 
poderá realmente usufruir, legalmente, das suas propriedades. Poderão 
fazer, por exemplo, financiamento para construção, para reforma de 
suas casas. Alguns até venderem. Enfim, estarão ali em suas mãos a 
posse definitiva, a propriedade definitiva daqueles terrenos, lotes, e a 
grande maioria já construídas casas. Eu não poderia deixar de salientar 
que o Tribunal de Justiça, por meio do seu corregedor, Deputado Paulo 
Velten, que tem feito um esforço muito grande ajudando a concretizar 
esse sonho do povo ali de Imperatriz, do bairro Nova Vitória, visto que 
toda parte de legalidade tem acompanhado e tem favorecido e muitas 
vezes ele tem retirado os entraves legais necessários para que isso possa 

acontecer. Então, amanhã, estaremos, por meio da Secid e do Deputado 
federal licenciado, Márcio Jerry, em Imperatriz, para entregar àquelas 
700 famílias, repito, no bairro Nova Vitória, esses títulos de propriedade 
em um grande programa de regularização fundiária feito pelo Governo 
do Estado, pelo Governador Flávio Dino. Diga-se de passagem, 
em 2015, no outro Cafeteira, foram entregues títulos de propriedade 
também dentro desse programa de regularização fundiária, o Projeto 
Habitar Brasil, no bairro Habitar Brasil. Na terceira etapa, entregaremos 
amanhã esses títulos de propriedades, 700 títulos de propriedade, 700 
famílias beneficiadas. Inicialmente, 500 títulos de propriedade serão 
entregues, amanhã é o previsto. Portanto, é com muita alegria que 
nós, de Imperatriz, recebemos essa notícia alvissareira. Para terminar, 
Senhor Presidente, eu quero apenas registrar que, no final de semana 
passado, mais precisamente na sexta-feira, estivemos com Governador 
Flávio, no triângulo, no povoado de D. Pedro, onde ele entregou, com 
Clayton Noleto, com o Deputado federal licenciado, Márcio Jerry, com 
outros deputados estaduais que estavam presentes ali, vários deputados 
estaduais que estavam presentes ali, o Ciro Neto estava presente, outros 
deputados, entregando a MA-026 que realmente é uma rodovia que 
encurta distâncias, integra aquela região com o resto do Maranhão, 
com o Nordeste e com o Brasil. Em nome do povo do triângulo, de 
Dom Pedro, de Santo Antônio dos Lopes, da cidade de Codó, daquelas 
cidades circunvizinhas, nós queremos fazer um agradecimento especial 
ao Governador Flávio Dino. Muito obrigado, Senhor Presidente, que 
Deus continue nos abençoando.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington do Curso.

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. Senhor Presidente, eu quero 
destacar que, hoje e amanhã, nós teremos eleições do Conselho 
Regional de Contabilidade, e eu quero, neste momento, declarar o meu 
voto e o meu apoio à Chapa 4 por vários motivos, principalmente o 
fortalecimento da contabilidade, dos contadores, dos profissionais 
de contabilidade no estado do Maranhão. Eu destaco aqui algumas 
ações da Chapa 4 que acredito que sairá vitoriosa, ao final do dia 
de amanhã. Representatividade, é uma chapa que foi montada com 
representatividade, igualitária, tanto de homens como mulheres, 
mais de 50% de representatividade das mulheres. Então, a chapa é 
preocupada com a capacitação, a continuação da capacitação dos 
nossos profissionais, de contabilidade e também a integração, fomentar 
a agenda cultural, criação de vários elementos importantes para a 
contabilidade. Então, neste momento, estou declarando o meu voto, o 
meu apoio e um abraço a todos nossos amigos contadores do estado 
do Maranhão. Deputado Wellington, deputado estadual, defende a 
categoria dos contadores e, mais uma vez, estou aqui declarando o meu 
voto e apoio a chapa 4, eleição do Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, dando continuidade ao meu 
pronunciamento, eu trago aqui uma vestimenta dos funcionários da 
fiscalização agropecuária do Estado do Maranhão. E nessa vestimenta, 
nessa camisa, traz o nome esperança. Esperança de um Maranhão 
melhor. Esperança de valorização dos servidores públicos. Os 
servidores públicos estão na luta pela reposição salarial. Os servidores 
estão na luta não para aumentar o salário, mas que possa ser feito uma 
recomposição das perdas salariais, da inflação ao longo dos últimos 
anos. Inclusive, eu trato sobre a pauta de reivindicação do Detran. Já 
está oito dias de greve, e não tem a sensibilidade do Governo nem 
diálogo do Governo. E eles solicitam, os grevistas do Detran, servidores 
do Detran, o fim do nepotismo. Já denunciamos aqui nepotismo no 
Detran do senhor Nagib, contratações irregulares. Nomeações dos 
aprovados, melhorias salariais, aumento no auxílio alimentação, 
criação do plano de cargos e carreiras, nomeação dos aprovados em 
concurso, pagamento de progressões retroativo e fim da terceirização 
ilegal. Senhoras e senhores, a corrupção aumentou com a entrada do 
Nagib no Detran, e ninguém diz nada, ninguém fala nada. Agora, por 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 13
último, aumento na confecção de placas. Uma empresa que está sendo 
denunciada em todo o Brasil, porque ela nos Detrans de todo o Brasil, 
fazendo máfia para aumentar a confecção de placas, pagando propina, 
comprando diretores de Detran, comprando funcionários do Detran. 
E essa empresa está sendo denunciada em vários estados. Deputados 
estaduais de outras assembleias, Ministério Público denunciando essa 
máfia de placas em todo o Brasil. Aí eu pergunto a vocês: vai aumentar 
as placas para quê? Para que o Detran está aumentando as placas? Para 
roubar o cidadão. É isso mesmo, para roubar o cidadão, para aumentar 
o valor das placas. Desde que Francisco Nagib entrou no Detran, esse 
processo só se avolumou. E o processo de corrupção se avolumou. Aí eu 
pergunto a vocês: o Governador Flávio Dino nomeou Nagib no Detran 
por quê? Critérios técnicos, de competência, de gestão? Claro que não. 
Ele foi reprovado nas urnas lá em Codó. Ele não foi para a reeleição 
em Codó. Foi reprovado nas urnas, é incompetente. Então para que 
o Governador Flávio Dino escolheu Nagib no Detran? Escolheu por 
critérios técnicos? Não. Escolheu por critérios de corrupção. Flávio 
Dino não tinha ninguém para colocar no Detran que fosse mais corrupto 
do que Francisco Nagib. Foi por isso que ele escolheu Francisco Nagib. 
Um órgão ligado à Segurança Pública do Estado do Maranhão, que 
é o Detran, coloca como diretor, um diretor que foi prefeito sendo 
investigado. São mais de quatro investigações pelo Ministério Público, 
um rombo de mais de 50 milhões na Prefeitura de Codó. Então Flávio 
Dino não escolheu o Nagib por critérios técnicos e, sim, por critérios 
de corrupção. É claro: ele não ia encontrar ninguém mais corrupto 
para colocar no Detran para continuar a corrupção. Senhor Presidente, 
só um minuto, por gentileza, para eu concluir, por favor. Senhoras e 
Senhores, assim que o Nagib entrou, olha aqui, estou com a relação das 
nomeações e contratações irregulares aqui no Detran. O candidato na 
relação n.º 43 é David Jean, não trabalha no Detran, não vai no Detran, é 
fantasma. O relacionado n.º 153, olha o nome do cidadão, Milton Nagib 
Alves de Sousa Buzar. E assim que está ocorrendo, é apadrinhamento 
político, é nepotismo, contratação irregular, são mais de 16 milhões de 
contratações irregular no Detran e agora o Senhor Nagib...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, eu peço que libere o microfone e que V. Ex.ª 
conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu 
concluo em um minuto. Contratação irregular, nepotismo, são mais 
de 16 milhões para contratação irregular e aí não tem dinheiro para 
reajustar os salários dos servidores? Senhoras e Senhores, é uma pouca 
vergonha. Senhor Nagib tem 4 processos de investigação no Ministério 
Público que passam de um rombo de 50 milhões de reais. É esse o diretor 
do Detran. É esse que foi colocado no Detran para dar continuidade 
à corrupção, ao nepotismo, contratos irregulares. Governador Flávio 
Dino, Francisco Nagib, respeite a população do Maranhão, respeite os 
servidores do Estado do Maranhão. E mais ainda, Senhor Nagib veio 
em redes sociais dizer que era político ou politicagem, isso aqui que 
é politicagem. Crie vergonha na cara, aqui tem um Deputado atuante 
e que está investigando. Estamos fazendo todas as denúncias ao 
Ministério Público, chega de corrupção no Detran.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente, 
pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Neto, onde V. Ex.ª está? Aqui achei, pois não.

 
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão de 

Ordem) – Senhor Presidente, há três semanas, nós aprovamos aqui, no 
Plenário desta Casa, um Projeto de Lei, de minha autoria, aprovamos 
a urgência desse Projeto de Lei que fala da necessidade de fazermos 
um dia especial, por mês, do cinema para crianças com autismo. 
Um projeto importantíssimo, muito importante. E nós aprovamos 
a urgência, segundo o Artigo 220 do Regimento Interno, aprovada a 
urgência pelo Plenário, não, obviamente, segue o rito natural da Casa, 
a Comissão de Constituição e Justiça já emitiu o parecer e a Comissão 
de Direitos Humanos, presidida pelo Deputado Duarte Júnior, ainda 
não apresentou, Presidente, nós já temos mais de 20 dias da aprovação 

desse projeto. Eu peço que a Mesa Diretora da Casa possa intervir nesse 
sentido e a gente possa trazer para o Plenário, amanhã, aprovar e fazer 
a coleta dos votos da Comissão de Direitos Humanos, aqui no Plenário 
mesmo, porque as crianças com autismo não podem ficar esperando a 
boa vontade de Deputado na Casa resolver vir trabalhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Neto, eu já determinei aqui à Diretoria da Mesa que inclua na 
Ordem do Dia, de amanhã, o Projeto de Lei.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Obrigado, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Próximo orador, Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, internautas, 
telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste poder, o que me 
traz hoje aqui a esta tribuna é para falar do grande evento esportivo no 
qual estivemos presentes na cidade de São Raimundo Doca Bezerra. 
Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de mais uma 
vez estar na cidade de São Raimundo Doca Bezerra. Parabenizar o 
grande idealizador do evento`, o senhor Beto Cabral, que todos os anos 
vem contribuindo bastante como esporte da região do Médio Mearim, 
principalmente ali da cidade de são Raimundo Doca Bezerra, parabenizar 
a todos os atletas que ali estiveram presentes, também parabenizar o 
prefeito Celito Miranda que contribuiu bastante para a realização desse 
evento. Nós, como apoiadores da região do Médio Mearim, sempre 
contribuímos bastante com as causas voltadas à população e nesse caso 
nós contribuímos bastante dando apoio suporte a esse evento esportivo 
foram muitos times envolvendo tanto da região do Médio Mearim como 
fora da região do Médio Mearim e outros times do estado do Maranhão. 
Foram vários finais de semana para a idealização e, nesse último 
sábado, foi a final do campeonato, com uma grande premiação que foi 
entregue ali aos competidores, grandes troféus. Eu fico muito feliz, Beto 
Cabral, um homem lutador, batalhador, só não houve o seu campeonato 
nesse período de lockdown, mas, com a flexibilização da pandemia, 
os eventos voltaram a acontecer, Deputado Zito Rolim. Então, nesse 
período dos eventos do Beto Cabral, São Raimundo do Doca Bezerra 
vira referência do futebol no estado do Maranhão. Então, parabéns, Beto 
Cabral, parabéns a todos os organizadores e idealizadores, parabéns a 
todos os times que ali competiram. Quero aqui falar que essa questão na 
área de esporte é uma das questões que a gente mais trabalha trazendo 
entretenimento e, acima de tudo, trazendo lazer às pessoas, à juventude. 
O meu muito obrigado, Senhor Presidente. 

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Bom dia, Senhor Presidente! Presidente Othelino, caros 
colegas deputados, galeria, imprensa. Senhor Presidente, de fato, a 
Constituição nos garante a nossa prerrogativa da fala aqui da tribuna, 
mas emissão de opinião e acusação, eu já falei diversas vezes, aqui nós 
não somos magistrados para julgar. Acredito que o grande trabalho do 
Governador Flávio Dino à frente do Detran, modernizando o órgão, 
trazendo programas sociais para o Detran, como a primeira CNH, como 
o Setembro Amarelo, como a descentralização dos postos do Detran, 
que o diretor, Francisco Nagib, tem conduzido pautado no princípio, 
principalmente, da oportunidade aos motoristas, a educação no trânsito, 
como tem feito diversas vezes Maranhão afora, com as custas de 
capacitação de mototáxis, que muitas vezes não têm a condição de ter o 
colete, de ter o capacete e, de forma padronizada, em parceria, inclusive, 
com os municípios, o Governo lançou também o combustível para os 
mototaxistas. Tudo isso pelo órgão Detran. Detran é um outro órgão, 
hoje, no Maranhão, eficiente. Grande parte dessas transformações foram 
feitas na gestão da Dra. Larissa Abdalla, uma mulher competentíssima, 
e que há, sim, esse reconhecimento. A gente não pode aqui aceitar 
o parlamentar vir à tribuna fazer acusações sem prova alguma, com 
falácia, com inverdades contra a pessoa de um homem digno, homem 
honrado que tem construído a sua vida, também, trabalhando. Gestor de 
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uma das maiores cidades do nosso estado. E, digo aos senhores, qual 
ex-gestor aqui, hoje, no Brasil, não tem algum processo, investigação 
ou acompanhamento? Eu tenho colegas promotores e eu converso 
diariamente com eles que dizem, inclusive, que nós temos que ... Frase 
do promotor: “Temos que abrir processo, porque, se a gente não abrir, 
a gente é cobrado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A 
gente tem que dar resposta”. E muitas vezes não dá em absolutamente 
nada, mas serve para discursos eufóricos, e quem tem outros interesses 
fazer aqui os ataques. Veja quantos ataques, às vezes, são cometidos 
de forma injusta e, depois, na Justiça, se prova o contrário. Então, 
Senhor Presidente, nós temos sempre que preservar a independência 
e o Poder do Parlamento, mas nós temos que ter responsabilidade ao 
ataque individual e pessoal às pessoas e aos homens públicos do nosso 
Estado. Então eu peço prudência na fala de alguns colegas aqui que 
atacam o lado pessoal das pessoas, fazendo com que essas acusações 
já se transformem em verdadeira condenação. Não conheço aqui 
nenhum juiz. Nós estamos aqui no papel do Parlamento. Mas, Senhor 
Presidente, a minha fala nem seria essa, mas eu não poderia ficar calado 
diante tamanha violência injusta e sem fundamentação legal alguma 
dessas acusações que foram feitas contra o diretor do Detran, Francisco 
Nagib. Mas, Senhor Presidente, a minha fala de fato é para falar de 
benefícios para a população do Maranhão que ocorrem todos os dias no 
nosso estado, o municipalismo, a parceria com os prefeitos. E, sábado, 
no município de Governador Eugênio Barros, município que eu tive 
o orgulho e o prazer de ser o deputado estadual mais votado daquela 
cidade na eleição passada, de levar benefícios através de emenda 
parlamentar, como o Programa Mais Asfalto. E o Governador Flávio 
Dino entrega lá ações e benefícios como a regularização fundiária, 
que é algo dos mais importantes benefícios para a nossa população, 
porque, sem o documento da terra, o agricultor não tem condições de 
pegar investimento, de pegar empréstimo, de produzir. E é isso que o 
nosso estado precisa. Além da Praça da Família, que já iniciou a obra, 
da reforma do ginásio, que também iniciou a obra, e de tantos outros 
benefícios para aquele município, além de obras de abastecimento 
d’água. E não foi só no município de Governador Eugênio Barros, 
não. O Governador teve uma extensa agenda no sábado, entregando 
obras em todo o Maranhão. Como, por exemplo, a estrada do km 17 
ao povoado Triângulo, fazendo ali com que a mobilidade do interior 
do estado melhorasse cada vez mais. À tarde teve outra agenda extensa 
também fazendo parcerias, fazendo obras e fazendo, acima de tudo, 
ouvir o cidadão maranhense, que é isso que é o papel do Governo. 
Ontem esteve em Caxias entregando mais um Restaurante Popular. E 
aqui eu já peço também para que a gente possa ampliar os serviços 
de Restaurante Popular. A gente tem dialogado com a nossa cidade 
de Timon, que precisa também de um Restaurante Popular. Creio que 
não sei se dará tempo ainda na gestão do Governador Flávio Dino, 
mas tenho certeza que na continuidade do seu governo com o Vice-
Governador Carlos Brandão haveremos de ter, sim, um Restaurante 
Popular na nossa cidade de Timon e como outras cidades também que 
já foram beneficiadas com esse Programa. Então, Senhor Presidente, 
eu quero aqui destacar, mais uma vez, as ações do Governo Flávio 
Dino, governo honrado que a população do Maranhão aprova e não 
são discursos inflamáveis, sem fundamentação alguma, dito muitas 
vezes pelo próprio Ministério Público que precisa arquivar denúncia 
vazia, que vai manchar a imagem do Governo Flávio Dino. E digo 
mais, Senhor Presidente, aqui nós temos 42 Deputados, todos nós aqui 
fazemos política em determinada região e não tem uma região desse 
Estado, não tem um município desse Estado que possa dizer que teve 
benefício do Governo do Estado, pelo contrário, teve e teve muito, e o 
Estado do Maranhão, sem dúvida nenhuma, mesmo com todo o cenário 
de crise econômica, mesmo com a pandemia, se destaca em todas as 
suas políticas sociais. E tenho certeza que esse desenvolvimento vai 
continuar queira uns sim; outros não, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, imprensa, eu venho 

destacar hoje aqui para mim um dos Programas mais importantes que o 
Governador Flávio Dino fez no seu governo, por meio do Detran, que 
tem a Direção-Geral, do Francisco Nagib, que é o Programa ‘Detran 
Perto do Povo’, onde tem proporcionado a distribuição de um item dos 
mais importantes que eu falo para a vida das pessoas, nos municípios, 
que é a questão da distribuição de capacetes. Aqui nesta Casa tem 
nossos deputados, como tem o Deputado Arnaldo Melo, médico; 
a Deputada Helena Duailibe, médica; Deputada Cleide Coutinho, 
médica; Deputado Antônio Pereira, médico, além de serem médicos, 
eles também militam dentro da política, e dentro dos municípios do 
Maranhão, como a grande maioria aqui dos meus colegas Deputados. E 
quando a gente fala em relação a capacetes, a gente sabe exatamente, a 
importância que esse capacete tem, dentro dos municípios do Maranhão. 
Esse é um dos programas fundamentais para a saúde pública, porque se 
V. Ex.ªs pegarem, e muitos aqui sabem disso mais do que eu, que um 
dos maiores gastos que o Sistema Único de Saúde tem no Brasil e tem 
no Maranhão, é em função de queda de motocicleta. E a gente sabe, às 
vezes, nós temos a preocupação de fazer campanha, fazer fiscalização, 
mas quem está lá na ponta, que, às vezes, já tem uma moto mais antiga, 
às vezes não tem condição de comprar o capacete e a cultura nossa, 
dos nossos municípios é exatamente as pessoas andarem na motocicleta 
sem capacete, por falta de condições, às vezes, de comprar um capacete. 
E a entrega que está sendo feita, inclusive destaco aqui que a cidade de 
Bacabal está sendo atendida para os 380 mototáxis da cidade, por meio 
do sindicato que tem o nosso presidente Zapata, que vão ser beneficiados 
com os capacetes amarelos e com os coletes. Nós sabemos que esses 
trabalhadores dão a importância imensa, porque a motocicleta é a forma 
deles ganharem o pão de cada dia para suas famílias, mas muitos têm 
dificuldade de comprar um capacete. Além disso, a distribuição de 
capacetes para motociclistas da cidade também é fundamental, então por 
isso eu quero destacar aqui, de forma muito clara, que esse para mim, 
o programa que está sendo feito pelo Detran, pelo doutor Francisco 
Nagib junto com o governador, é um dos programas mais importantes 
que tem no Maranhão, por quê? Salva vida e garante o direito inclusive 
dos mototaxistas que vivem dessa profissão de terem sua renda para 
sustentar suas famílias, principalmente num momento de crise que 
nós vivemos, com pais de família que perderam emprego, as mães de 
família que perderam suas rendas e muitos aqui, em São Luís, a maioria 
foi trabalhar de Uber, mas no interior vão trabalhar de mototaxistas. 
Esse apoio, esse suporte torna-se fundamental economicamente, mas, 
acima de tudo, socialmente, porque garante àquele trabalhador um 
material de segurança para que ele possa continuar, no seu dia a dia, 
buscando o sustento de toda a sua família. E a cidade de Bacabal foi 
agraciada. Nós pedimos inclusive ao governador e ao Francisco Nagib, 
diretor do Detran, fomos prontamente atendidos e vamos fazer essa 
entrega com o diretor Francisco Nagib na cidade Bacabal. Por isso, eu 
queria e destaco exatamente esse ganho importante para a nossa cidade, 
para os trabalhadores e para todas as pessoas que têm uma moto e não 
conseguem ter um capacete, que o governo está garantindo também 
esse direito. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Eu subo a esta tribuna 
para não deixar morrer a pauta que me parece ter sido esquecida, 
inclusive pela Câmara Municipal de São Luís, porque até hoje nós 
não vimos falar sobre a CPI que ficou tão propagada nos noticiários, 
dois vereadores teriam feito requerimentos e até hoje nenhum desses 
requerimentos prosperou, não foi formada a comissão. Parece que 
terminou em pizza antes de iniciar. E a gente lamenta por isso, já que 
se trata de um tema de relevante importância dentro do cenário. O que 
a gente tem tido de notícias em relação aos trabalhadores do transporte 
rodoviário da cidade de São Luís é que nova greve não está descartada, 
por quê? Porque não houve cumprimento de todos os termos do acordo, 
e isso tem acontecido porque o recurso garantido não foi pago em sua 
totalidade, está havendo problemas para isso. As empresas alegam 
dificuldades financeiras, as que operam principalmente no sistema 
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urbano mais ainda, porque o Governo do Estado tem cumprido a 
parte dele. As empresas que operam no semiurbano têm recebido a 
complementação de R$ 0,63 por passageiro catracado, e isso tem dado 
aos cofres dessas empresas cerca de R$ 1,7 milhão a mais, por mês, o 
que termina oxigenando e garantindo o cumprimento das obrigações 
com esses funcionários. Só que no que está operando o sistema urbano, 
a coisa não foi resolvida. E a gente está tentando fazer uma situação em 
que, por exemplo, a gente coloca luminária nos ônibus para embelezar, 
mas tem ônibus andando com pneu careca. No terminal da Cohab, a 
gente mostrou essa semana uma denúncia de situações de risco que os 
trabalhadores e trabalhadoras que utilizam o transporte público, que os 
desempregados que utilizam o transporte público estão passando dia 
após dia. Então isso precisa ser resolvido. A reclamação dos usuários 
é geral. E nós vamos mostrar também que nós filmamos a garagem 
de três empresas com drone na semana passada em horário de pico: 
um monte de ônibus na garagem. Então não está boa a situação do 
transporte urbano. Isso precisa ser visto. O próximo ponto é em relação 
à reunião que a gente fez ontem com a Equatorial e a Eneva. Nós 
solicitamos enquanto Presidente do Moto. Nós recebemos o Moto com 
uma dívida de R$ 38 mil de energia elétrica. Tem um acordo desde 
janeiro do ano passado que não foi pago. Então nós propusemos para a 
Eneva uma parceria para colocar um sistema de energia solar dentro do 
Moto Club e, com o excesso da produção, tendo em vista que lá uma 
área de excesso de iluminação, a gente conseguir pagar a Equatorial, 
um débito nosso com a Equatorial. Também fizemos uma solicitação, 
uma proposta para a Equatorial. E nós estamos tentando marcar uma 
reunião na Prefeitura para fazer uma parceria da Prefeitura de São Luís 
com a Equatorial no sentido de fazer a iluminação do Nhozinho Santos, 
porque o senhor Edivaldo Holanda Júnior fez uma reforma no estádio e 
não colocou iluminação. Olha o absurdo. E aí os jogadores, quando tem 
uma partida, começa 3h30 da tarde em um sol quente, e precisa começar 
o aquecimento às 2 horas da tarde. Ou seja, risco maior de lesão para 
os atletas, inclusive do esporte amador. Então o Nhozinho Santos 
precisa ser iluminado. Qual é a nossa ideia? Que o Nhozinho Santos 
receba uma cobertura de placas solares a partir do recurso do Programa 
Eficiência Energética, que as concessionárias precisam gastar, e que 
a Equatorial fique com esse excesso de energia, mas que, em contra 
partida, garanta esse orçamento de R$ 700 mil para fazer a iluminação 
do estádio Nhozinho Santos. Essa é a nossa presença, hoje, no esporte 
profissional e também zelando pelo esporte amador por soluções 
factíveis de serem realizadas. O último caso, aqui, para finalizar: na 
semana passada, nós fizemos, nós repercutimos, na verdade, denúncias 
que não fui eu que fiz; foi a Rede Globo que fez. E aí nós tivemos uma 
situação no município de Bom Jardim, relacionada à prefeita Cristiane 
Damião que foi absurdo. Eu tenho uma vereadora que vota comigo 
em Newton Bello, desde 2014. E, por sinal, ela é diretora do Hospital 
em Newton Belo atualmente; era, pelo menos. E aí a Prefeita de Bom 
jardim começou a pressionar o Prefeito de Newton Belo para exonerar 
a vereadora da direção do hospital e proibir. Se ele não fizesse isso, 
que os pacientes de Newton Bello fossem operados em Bom jardim. 
Teve ordem para isso. É um verdadeiro crime essa situação. Nós vamos 
encaminhar para o Ministério Público essa denúncia, porque não é 
possível que a política seja usada como instrumento de revanchismo 
para prejudicar a saúde das pessoas. Não tem problema, não, Prefeito. 
Não tem problema, não. O Estado vai fazer as cirurgias de Newton Belo 
no hospital de Santa Inês, porque, graças a Deus, a rede aguenta. Nós 
vamos viabilizar. Agora, nós não vãos abaixar a cabeça por pressão, 
porque, aqui, a gente não baixa a cabeça para pressão de ninguém e 
muito menos de gestor que não tem responsabilidade e muito menos 
humanidade e tenta penalizar a população do município, que é um dos 
mais pobres do Maranhão, por conta de diferenças políticas, voltaremos 
a tratar desse assunto.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, vamos iniciar a Ordem do Dia. Parecer nº 842 

da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei nº 160/2021, de autoria 
da Deputada Daniella Tema. (lê). A Deputada está ausente, mas como 
nós vamos apreciar os pareceres da CCJ, então vamos apreciar. Em 
Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam, 
como estão. Aprovado. À sanção. Parecer nº 843/2021, da CCJ, em 
Redação Final ao Projeto de Lei nº 266/2021, de autoria do Deputado Dr. 
Yglésio (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto nº 878/2021, 
da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei, de autoria do Deputado 
Ciro Neto nº 344/2021 (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados 
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. 
Parecer n.º 865, da CCJ, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em 
discussão. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Parecer n.º 844, da CCJ, em redação 
final ao Projeto de Lei n.º 069/2021, de autoria do Deputado Dr. Yglésio 
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 8.483, de 
autoria da Deputada Andreia Martins Rezende (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à sanção. A deputada está ausente. Fica transferido para a próxima 
sessão. Projeto de Lei nº 301/2021, de autoria do Deputado Duarte 
Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de 
Resolução Legislativa n.º 024, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à promulgação. Requerimentos à deliberação do 
Plenário. Requerimento nº 422/2021, de autoria do Deputado César 
Pires (lê). Deputado César Pires está ausente. Fica transferido para a 
próxima sessão. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento 
087/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso. O Deputado 
Wellington solicitou que retirasse os itens 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 19. 
Vai constar na Ordem do Dia da próxima terça-feira.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente, Questão de ordem. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Eu já havia anunciado Mesa a retirada, são 12 
requerimentos, de nove desses requerimentos. Eu vou discutir, por 10 
minutos, somente o item 15 e discutir o 16, que é igual ao item 18. 
Então, como o 16 é igual ao 18, eu faço uma discussão só dos dois, 
porque na verdade eu só encaminhei a solicitação para órgãos diferentes 
do Governo do Estado. Então, o 16 e o 18 têm o mesmo teor, eu discuto 
por 10 minutos, mas, inicialmente, vou discutir só o número 15.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ok. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, passemos para o 
item 15 da Ordem do Dia. Requerimento nº 189 à deliberação da Mesa 
(lê). Deputado Wellington, V. Ex.ª tem 10 minutos para discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais deputados, internautas, 
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o 
nosso mais cordial, bom dia! Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, 
o Requerimento em tela e que ora estamos defendendo solicita 
informações de transparência do Governo do Estado. É que até hoje, 
por parte do Governo do Estado, não teve transparência com relação 
aos recursos para a destinação do auxílio emergencial de combustível 
para mototaxistas, motoristas de aplicativo e motoristas de táxi. E 
aproveito essa discussão que trata do trânsito, trata de operadores do 
trânsito do Estado do Maranhão para chamar a atenção da fala do 
Deputado Rafael Leitoa durante o Pequeno Expediente. Muito embora 
ele não tenha citado o meu nome, mas eu preciso citar o nome dele, até 
porque ele foi nomeado pelo Governo do Estado do Maranhão como 
líder do Governo. E, como líder do Governo, ele tem que prestar os 
esclarecimentos desta Casa. Eu quero só dizer para o Deputado Rafael 
Leitoa se, porventura, ele precisar fazer algum tipo de atividade no 
Detran, na manhã de hoje, até eu o convido para fazer agora. Para a 
gente usar o aplicativo, baixar o aplicativo, usar o aplicativo do Detran 
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para saber se tem tanta competência assim no Detran. Por quê? Se a 
gente for entrar no Site do Detran agora, o sistema de agendamento 
não funciona. Eu faço o teste com ele aqui agora, sentado aqui, ao 
vivo. São dez horas e trinta e sete minutos. A gente faz um teste agora 
no site no Detran. E a gente pode fazer também para a impressão do 
IPVA 2021. Ah, mas você pode ter digital no computador ou celular. 
Pode, mas vamos fazer a requisição, a solicitação digital? Não vamos 
conseguir, então eu chamo a atenção desses pontos, desses aspectos do 
Detran que não funciona. E, senhoras e senhores, não são denúncias 
infundadas. Eu estou há sessenta dias batendo nessa tecla aqui no estado 
do Maranhão, há sessenta dias batendo nessa tecla aqui na tribuna da 
Assembleia, e o deputado Rafael Leitoa nunca trouxe uma justificativa. 
Eu tenho requerimentos solicitando informações e transparência aqui 
do Governo do Estado, solicitando transparência do Detran, e ninguém 
diz nada. Na última quinta-feira, o Deputado Rafael Leitoa vem dizer 
que a greve é ilegal. E aí, hoje, o Deputado Rafael Leitoa vem ocupar a 
tribuna dizendo que estão distribuindo capacete. Senhoras e senhores, 
estou falando de corrupção. Eu estou falando de corrupção. Deputado 
Wellington, Vossa Excelência não pode provar. Estamos solicitando 
informações ao Ministério Público, solicitando investigação do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão. Não sou eu que estou dizendo; o 
próprio Ministério Público do Trabalho investigando e solicitando ao 
Detran que tenha transparência, que não realize mais contratação ilegal, 
que não faça mais aditivo, que não faça mais contratos ilegais. Não sou 
só eu que estou dizendo; é o Ministério Público. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Então, mais uma vez, Presidente, eu venho trazer 
as denúncias do Detran e denúncias que são corroboradas com outros 
Detrans, investigação do Ministério Público, do Detran do Goiás, do 
Detran do Piauí, fraude na confecção de placas. Senhoras e senhores, eu 
não estou atacando a pessoa do senhor Francisco Nagib. Ele, como gestor 
público, tem que responder. E aqui eu tenho nove ações, nove ações 
do Ministério Público contra o senhor Francisco Nagib na Prefeitura 
de Codó, todas por improbidade administrativa e inelegibilidade. A 
Base do Governo vai querer defender por quê? Por que são contratos 
com o Governo do Estado? Ok! Vai entrar todo mundo no cacete, vai 
todo mundo para o pau, vai todo mundo para investigação. São nove 
processos de investigação de improbidade administrativa, nove, senhor 
Francisco Nagib nem voltou para a reeleição, dada a incompetência, 
dados os problemas. Quem falou isso não foi eu, quem falou isso foi a 
população de Codó, nem para a reeleição ele foi. São nove processos 
de improbidade administrativa, o rombo passa de 50 milhões de reais. 
Se o Deputado Rafael Leitoa vem aqui defender o Detran, defender o 
senhor Nagib, eu não quero crer que ele esteja defendendo corrupção e 
se a corrupção vai ficar banalizada, e se a corrupção é algo normal. Eu 
não quero crer, fica aqui o meu repúdio diante da corrupção instalada no 
Governo do Estado do Maranhão e defendida por alguns parlamentares. 
Eu não acredito que vai defender o nepotismo, o senhor Nagib assumiu 
em março, colocou o primo, colocou parentes e eu não sei quem é, está 
aqui, Milton Nagib Alves de Sousa Buzar, admissão 01 de abril de 2021. 
Eu tenho aqui a relação. Ao assumir o Detran do Estado do Maranhão, 
configurou-se prática de nepotismo, configurou-se contratações 
irregulares. Esse cidadão de nome David Jean nem vai ao Detran. Não 
sou eu que estou dizendo, são os servidores, denúncia dos servidores 
que não aguentam mais tanta perseguição no Detran. Contratações 
irregulares, aditivos, contratos milionários, os contratos passam de 
16 milhões de reais. Aí quer dizer que Flávio Dino, ingenuamente, 
colocou a raposa para tomar de conta do galinheiro? Claro que não, 
claro que não! Quer dizer que o Governador Flávio Dino escolheu 
Francisco Nagib por critérios técnicos? Claro que não. Aí o Francisco 
Nagib vai para redes sociais, vai para o Facebook e dizer que a greve é 
eleitoreira, que a greve é política. Eu vou lhe provar, senhor Francisco 
Nagib, o que é politicagem, o que é feito política aqui no Estado do 
Maranhão, é V. Ex.ª abrindo postos de Detran, como fez o Procon por 
muito tempo, como cabide eleitoral, como compra antecipada de votos, 

de forma eleitoreira. Onde está o Ministério Público que não investiga 
isso? Onde está o Tribunal de Contas que não investiga isso? E ninguém 
diz nada, fica todo mundo calado. A compra de votos antecipada, a 
utilização da máquina pública para fazer campanha política, e ninguém 
diz nada, ninguém fala nada fica por isso mesmo. Aí o parlamentar sobe 
à tribuna e diz que as 9 investigações com o rombo de 50 milhões não 
vai dar em nada. É uma defesa da corrupção? É uma defesa do contrato 
ilegal? É uma defesa ao nepotismo? É uma defesa ao desrespeito aos 
servidores públicos do Estado do Maranhão. Essas nove investigações 
são investigações de convênios, de contrato com o Governo do Estado. 
E aí eu pergunto: Senhor Francisco Nagib foi nomeado no Detran por 
critérios técnicos, critérios de competência, de gestão, mas como se a 
própria população de Codó rejeitou Francisco Nagib? Como se tem nove 
investigações no Ministério Público de improbidade administrativa? 
Um rombo de mais de R$ 50 milhões? É porque o Governador Flávio 
Dino não tinha ninguém mais corrupto para colocar no Detran. Só 
pode ser isso. Qual é a outra justificativa? Não tem justificativa. Eu 
estou denunciando, há 60 dias, por que não sai nos grandes meios de 
comunicação? Denúncias graves no Ministério Público do Trabalho. 
Denúncias graves no Ministério Público Estadual. Ninguém diz nada! 
Não contem com meu silêncio. Se acham normal a corrupção, se acham 
normal o que está acontecendo, não contem com meu silêncio. Senhoras 
e senhores, várias denúncias com essa empresa alemã de confecções de 
placas, a UTSCH, não sei se o nome é esse, mas é alemã. Depois que 
o senhor Francisco Nagib entrou no Detran, acelerou o processo para 
o aumento da confecção dessas placas. Como essas empresas agem? 
Elas agem nos Detran do Brasil? Cooptando diretores com propinas, 
cooptando funcionários para que esses diretores e funcionários possam 
utilizar esses serviços. Senhoras e senhores, vou continuar com meu 
trabalho firme de fiscalização às ações do Poder Executivo, fiscalização 
da aplicação do dinheiro público e que o Ministério Público, o Tribunal 
de Contas do Estado, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, o Gaeco 
possam investigar o que está acontecendo que é grave, gravíssimo. No 
momento, Senhor Presidente, só peço a compreensão da Mesa para que 
possa aprovar o nosso requerimento com relação à transparência e de 
onde vêm os recursos, os auxílios para serem pagos os combustíveis 
para os mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativos do estado do 
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Cleide, nós estamos apreciando o item 15 do Requerimento 
189, V. Ex.ª quer que eu novamente anuncie o objeto ou não precisa? 
Como vota V. Ex.ª? 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – O 15?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Isso 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Às 
vezes, não soa direito. Deferido ou indeferido?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deferido. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V. Ex.ª vai recorrer?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Não. 
Muito obrigado pela decisão. Muito obrigado, Dra. Cleide. Sete anos, 
o requerimento deferido, eu fico lisonjeado pela deferência e o respeito 
ao nosso mandato em defesa da população na tribuna da Assembleia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Requerimento 423, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). 
O Requerimento do item 18 é do mesmo teor. Vossa Excelência tem 10 
minutos para discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
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revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, 
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o 
nosso mais cordial, bom dia. Que Deus seja louvado, que Deus nos 
proteja da inveja, falsidade, covardia e do olhar perverso do inimigo. 
Que Deus nos proteja da corrupção do Estado do Maranhão. Que 
tenhamos esclarecimentos. Se não tiver por esta Casa, mas que o 
Ministério Público, Tribunal de Contas possa investigar. Hoje estou 
trazendo, mais uma vez, uma denúncia a esta Casa e cobrando 
esclarecimentos do Governo do Estado, por conta dos jetons, que é um 
mensalão pago pelo Governador Flávio Dino ao conselhão, conselheiros 
que não aconselham em nada e levam o dinheiro público para casa após 
uma reunião com o Governador Flávio Dino. E é sobre esse tema que 
vou tratar agora. Mas, na semana que vem, estou concluindo um dossiê 
sobre a Sinfra, Secretaria de Infraestrutura no Estado do Maranhão 
desde 2017, e com todas as investigações e todos os detalhes. E vou 
trazer a tribuna desta Casa contratos com vários órgãos, inclusive 
Terramata, que é alvo de várias denúncias nossas, inclusive, com 
relação à licitação do ferryboat, com licitação de mais de um bilhão, 
650 milhões de reais. Mas vou me ater ao requerimento de hoje. 
Estamos solicitando ao Governo do Estado, por meio de duas secretarias, 
Secretaria de Planejamento e a Casa Civil, para que possam encaminhar 
a esta Casa a relação completa de todos os servidores escalados pelo 
Governador Flávio Dino para participarem de reuniões do Conselho. 
Reuniões essas que, ao longo dos últimos anos, já retirou, já levou do 
Governo do Estado 34 milhões de reais. Mesmo no período de 
pandemia, mesmo em 2020, mesmo em 2021, mesmo no período de 
pandemia, os cofres públicos do Estado do Maranhão foram sangrados 
com essas reuniões do conselhão, conselhão da corrupção. Como pode, 
em plena pandemia, em 2020 enquanto todos diziam “fique em casa”, 
esse conselho se reunia e ganhava, em média, de R$5.800 até R$9 mil a 
determinados secretários. Eu tenho aqui, na relação, secretários como o 
Secretário Simplício, Luís Fernando, secretários que, mesmo tendo os 
seus salários, as suas atribuições nas suas respectivas secretarias, eram 
convidados a participarem de uma reunião. E, ao participarem de uma 
reunião, ganhavam R$ 5.800 mil. Então vamos à denúncia e à nossa 
solicitação. Jetons: gratificação em dinheiro que se dá aos membros de 
um grupo ou órgão colegiado, parlamentos, conselhos de diretores pelo 
comparecimento a sessões ou reuniões. Em 2015, o Governo do Estado 
pagou 2 milhões e 983 mil reais. Em 2016, 3 milhões e 439 mil reais. E 
foi aumentando. Em 2017, 3 milhões e 874 mil reais. Em 2018, 4 
milhões e 77 mil reais; em 2019, R$ 06 milhões 575 mil; 2020, mesmo 
no período de pandemia, mesmo com as lives do Governador Flávio 
Dino, mesmo dizendo: “Fiquem em Casa!” mas, ele chamava os 
secretários, chamava os seus conselheiros, para se reunirem e levar uma 
farpela no bolso, uma farpela para casa, uma farpela em dinheiro. Em 
2020, R$ 07 milhões 142 mil; já em 2021 já estamos com R$ 05 milhões 
984 mil que já foram para a vala, já foram embora, mas eu tenho aqui o 
documento de 2021 que ele diz que já foram empenhados R$ 07 milhões 
795 mil. E aí em 2015, em 2016, existia a transparência, vocês podem 
observar aqui nessa foto, as fotos aqui anteriormente de secretários, 
pessoas ligadas ao conselho, tinha transparência superficial, tinha uma 
foto do conselho, uma foto da reunião. Ainda em 2016 reunião do 
CONGEP, em São Luís, e uma foto, com todos aqueles que receberam 
mensalmente uma grande farpela, um mensalão pelo conselhão do 
governo Flávio Dino. O que chamou nossa atenção é que nos anos de 
2015, 2016, 2017, esse dinheiro saía da secretaria de planejamento e era 
feito o pagamento diretamente aos secretários, como a gente pode 
observar em 2019, por exemplo, até separei, e grifei aqui. Em 2019, por 
exemplo, alguns secretários receberam esses jetons, esse mensalão, esse 
conselhão, para participar das reuniões e aqui eu circulei, o Secretário 
Simplício, é impressionante, né? O Secretário Simplício está com um 
monte de outdoor, nos últimos 60 dias, em São Luís, cobrando da 
Prefeitura de São Luís a aprovação do Plano Diretor, mas o mais 
impressionante é que o Secretário Simplício nunca participou de uma 
reunião do Plano Diretor. E o único Deputado Estadual, nesta Casa, que 
participou das 12 reuniões do Plano Diretor na periferia, na zona rural, 

foi o Deputado Wellington. Discussão na Câmara Municipal, Deputado 
Wellington. E o Secretário Simplício coloca outdoor dizendo que é 
importante o Plano Diretor, e nunca cobrou de Edivaldo. Nunca 
participou de uma reunião popular para tratar do Plano Diretor, em São 
Luís. E agora ele vem dizer que é importante, que é importante, que é 
importante. Gastando dinheiro com outdoor dizendo que tem que ter 
reunião. Nunca participou de uma. Mas o Secretário Simplício 
participava de reunião no Palácio dos Leões, convocado pelo 
Governador Flávio Dino e saiu de lá com 5 mil e 800 reais, assim 
aconteceu em 2015, 16, 17, 18, 19. Aí vamos para 2020, em plena 
pandemia, senhoras e senhores, em plena pandemia. Na pandemia, o 
governo fazia propaganda dizendo: Fique em casa, fique em casa que 
nós vamos reunir os nossos secretários e vamos pagar uma mesada, um 
mensalão para o conselhão. Eu pergunto a você que está nos ouvindo 
em Bacabal, em Santa Inês, na cidade de Timon, você concorda que um 
secretário que já tem um salário, que já tem as suas pautas da secretaria, 
que já tem as diretrizes, planejamento, as metas da sua secretaria, ao 
participar de uma reunião, ainda recebe mais R$ 5,8 mil? Você concorda 
com isso? Você, cidadão da cidade de Timon, você aí, um ponto bem 
distante do Maranhão, você concorda que um secretário, além de já ter 
um salário, já ter metas, planejamento na sua secretaria, participe 
mensalmente de uma reunião com o Governo do Estado e ainda receba 
para participar dessa reunião? É isso mesmo. Secretário já tem 
planejamento, tem meta, já recebe o seu salário, ele vai discutir numa 
reunião com Flávio Dino e recebe mais R$ 5,8 mil. ‘Deputado 
Wellington, isso é legal’. É imoral! Eu não acredito que alguém vá 
defender essa patacoada, essa corrupção, essa enrolada. Enquanto tem 
um milhão e quatrocentos mil maranhenses vivendo na extrema 
pobreza, com menos de R$ 145, o governo faz uma reunião e paga R$ 
5,8 mil para quem já tem um salário de secretário, para quem já é 
servidor público? Isso não existe, isso é escárnio, isso não existe! É por 
isso, senhoras e senhores, que, na manhã de hoje, estamos apresentando 
esse requerimento para que a Casa Civil, para que a Segep possa 
encaminhar a esta Casa, à Assembleia Legislativa, como forma de 
transparência, todas as fotos, os vídeos, o registro dessas reuniões, a 
relação de quem participou e quanto foi pago para cada participante 
dessa reunião, para que nós tenhamos transparência. Senhoras e 
senhores, se perguntarem: ah, mas tem o Site da Transparência. Até 
2017, tinha mais ou menos, de forma leve, suave, superficial: de 2018 
para cá, esculhambou, a Secretaria de Planejamento não faz mais os 
pagamentos para os secretários para os participantes do conselho, ela 
faz o quê? Veja o que a secretaria faz! A Seplan faz o pagamento para a 
própria Seplan. Não sou que estou dizendo, é o site da transparência do 
governo. Mudou a estratégia, mudou a forma de escamotear e agora a 
gente não sabe quem está recebendo, o valor que está recebendo, só 
sabe que aumentou, aumentou vertiginosamente de R$ 2,9 milhões para 
R$ 7 milhões em 2021. É esse o governo Flávio Dino, que paga 
mensalão. É esse o Governador Flávio Dino, que já gastou R$ 34 
milhões para o conselhão da corrupção. Enquanto isso, não consegue 
ajuste para os servidores, porque não tem dinheiro. Enquanto isso, um 
milhão e quatrocentos maranhenses estão na extrema pobreza. É esse o 
Governo do Estado. Eu peço à Mesa, por gentileza, que aprove o 
requerimento como forma de transparência, para que a Segep e a Casa 
Civil mandem a relação, mandem os dados, todas as informações, de 
todos que participaram das reuniões, de 2015 até 2021. Saibam que eu 
fiz um contato com o Ministério Público que já está de olho, há muito 
tempo, nessas reuniões do conselhão do Governador Flávio Dino. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho? É o item 16.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido o requerimento, Deputado Wellington...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Presidente Othelino, questão de ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Pois não, Deputado Wellington.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Questão 

de Ordem) - Presidente Othelino, V.Exa. conhece o Deputado Wellington 
muito antes de ser deputado nesta Casa, conhece a minha luta e a luta 
para chegar à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu tenho 
muito orgulho de ser deputado estadual, e V.Exa. sabe disso, todos os 
pares sabem disso. Eu tenho muito orgulho. Orgulho de ser deputado, 
mas a alegria de pobre dura pouco. Eu tive um requerimento deferido e 
agora um indeferido, mas faz parte do parlamento, não é, Dra. Cleide? 
Faz parte do parlamento. E o meu respeito a Dra. Cleide. E eu defendo 
a Dra. Cleide. Na semana passada eu fui inclusive prestar solidariedade 
em defesa da Dra. Cleide, e ela sabe disso. Mas, Presidente, só solicitar 
a benevolência da Mesa para que possamos apreciar esse requerimento, 
solicitando transparência ao Governo do Estado sobre esses 34 
milhões que foram para a vala pagando mensalão para conselheiros do 
Governador Flávio Dino. Por gentileza! Só. Na próxima terça-feira, nós 
temos a viagem para o parlamento, para a UNALE. E aí V. Exa. possa 
colocar todos na próxima terça-feira. Eu lhe agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Deputado Wellington, fica incluindo na Ordem do Dia da próxima 
sessão. O Requerimento 18 tem conteúdo idêntico. Como vota a 
Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO- Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Indeferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Meu 
Presidente estimado, querido, amigo, coloque os dois para a sessão de 
terça-feira, todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Os dois estarão, assim como os que foram retirados da Ordem do Dia 
de hoje constarão na pauta da sessão da próxima terça-feira, conforme 
solicitado por V. Excelência. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos: Bloco 
Parlamentar Independente MDB/PRTB/PMN. Deputada Socorro, 
V.Exa. gostaria de utilizar o Tempo do Bloco ou vai declinar? Declina. 
Bloco Parlamentar Democrático PL/ Republicanos. Deputado Vinícius 
Louro, V.Exa. tem oito minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui, hoje, é justamente 
para falar que, nesse domingo, dia 21, que passou, estivemos na 
cidade de Pedreiras, na cavalgada do Povoado Morada Nova, que foi 
organizada pelo Leandro Porfirio. E eu quero parabenizar a realização 
desse evento. Foram muitos muladeiros presentes. Como sempre, o 
empresário Raimundo Louro e o Deputado Estadual Vinícius Louro, 
agora, Josimar de Maranhãozinho ajudando e incentivando, apoiando 
essa grande cultura hoje, pode-se dizer no Estado do Maranhão 
e, principalmente, na cidade da região do Médio Mearim, que é a 
cavalgada. Então envolve muitas pessoas. Envolve crianças, jovens, 
adultos, envolve também senhores e senhoras de idade que ali marcam 
presença. E sempre, depois, tem a confraternização que é realizada 
com festividades, bandas e gerando emprego e renda também dentro da 
sociedade, haja vista que no povoado há grande consumo de bebidas, 
refrigerantes, outros aperitivos, como também o consumo de comida, 
isso levando o comércio também para dentro destas cavalgadas e aí 
o Leandro proferiu ..., tiveram a expertise de realizar essa grande 
cavalgada e nós lá dando total apoio, levamos nossa estrutura também 
de muladeiros que saíram ali da fazenda Mangueira e da Fazenda 
Santa Cruz, como também o Trio Louro que esteve presente lá e outros 
apoios que nós sempre fazemos isso em apoio à cavalgada, ao esporte 
de vaquejada. Agora há pouco falamos de futebol que foi na cidade de 
São Raimundo Doca Bezerra e a gente tem sempre trabalho, apoiado e 

incentivado para que estas culturas não pereçam e continuem no nosso 
calendário nos finais de semana nas regiões e nas cidades do Maranhão. 
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, Tempo da 
Liderança.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Deputado 
Vinícius, V. Ex.ª tinha 6 minutos do Tempo dos Partidos ainda, mas o 
Tempo da Liderança é seu.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, é que, às vezes, o senhor está correto, mas eu classifico 
os tempos para começar um novo discurso, uma nova temática. Mas 
verdade.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – O Senhor 
Deputado Vinícius Louro, pelo Tempo da Liderança, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, 
funcionários desse Poder. Senhor Presidente, nós agora retornamos à 
tribuna da Assembleia Legislativa justamente para falar do aniversário 
de 25 anos de emancipação política da cidade de Peritoró. Uma cidade 
esta que tenho toda gratidão por aquele povo, haja vista que foi um 
povo que sempre nos abraçou, eu, o empresário Raimundo Louro, e 
sempre fomos bem votados na cidade de Peritoró e não poderia ser 
diferente estar presente nas festividades, nas comemorações de 25 
anos de emancipação política daquela cidade. Quero parabenizar 
aqui o doutor Júnior pela sua administração, pela organização. Quero 
aqui parabenizar todos os vereadores, em nome do Vereador Sales, 
parabenizar todos os secretários em nome do secretário Marcos Vinícius, 
de Infraestrutura, como também a todos os funcionários que fazem parte 
dessa administração, ao povo de Peritoró que abrilhantou a festividade, 
com as presenças da banda Aviões do Forró, Chicabana, Ada e outras 
cantoras que estiveram ali tanto na cidade de Peritoró. E a gente fica 
muito feliz de fazer parte da história da cidade de Peritoró, estar ali 
trabalhando em prol da população, sempre ajudando aquela população, 
colocando os nossos recursos que, sendo Deputado, os recursos que 
saíram, mas teve a participação de 500 mil reais para massa asfáltica, 
dentro da sede do município e outros também, benfeitoria que nós temos 
conseguido, na época, com o Governo do Estado, como foi o asfalto 
ali do Povoado Independência, essa questão dos 500 mil reais, sempre 
lutando pela saúde ali daquele município ajudando aquele hospital. 
E aí a gente fica muito feliz de fazer parte também da administração, 
ajudando, apoiando, colocando recursos e principalmente ajudando a 
qualidade de vida do povo de Peritoró. E, Senhor Presidente, também 
nós estivemos na cidade, aqui onde eu quero novamente, dentro das 
minhas falas, nós estivemos na cidade de Trizidela do Vale. Foi um 
final de semana, como vocês podem acompanhar aqui, rodando muito 
o Estado do Maranhão, principalmente a região do Médio Mearim, 
como foi dito aqui, nós estivemos em São Raimundo do Doca Bezerra, 
depois nós estivemos em Pedreiras, estivemos em Peritoró e agora 
estou falando da cidade de Trizidela do Vale. Nós estivemos no Bolão 
de Vaquejada, no Parque Pedra Grande, em Trizidela do Vale, e quero 
aqui parabenizar todos os organizadores, em nome até do proprietário 
do parque, como também do Galego, que foi quem nos procurou 
para que a gente pudesse dar o apoio àquela festividade, mandando 
estruturas, ajudando na questão financeira para que pudesse realmente 
ser realizado aquele bolão de vaquejada, uma vaquejada no Parque 
Pedra Grande, que vem agora fazendo os seus primeiros eventos. 
Então, a gente tem que apoiar, foram muitas pessoas ali ganhando o 
seu dinheiro com vendas dos seus produtos, como cachorro-quente, 
churrasquinho, picolé, o mototaxista trazendo e levando as pessoas. 
Isso é muito importante, pois gera emprego e renda, e é o que eu tenho 
feito com todo o estado do Maranhão, principalmente, como aqui vocês 
são testemunhas, da grande movimentação que nós fizemos nesse final 
de semana. Os trabalhos tinham começado já, mas não de forma tão 
intensa como a gente tem feito desde o primeiro mandato, mas, com 
essa questão da pandemia, nós tivemos uma ausência muito grande. 
Desde já, eu quero pedir desculpas também às pessoas da região do 
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Médio Mearim, mas agora nós voltamos realmente para estar ali lado 
a lado do povo, trazendo as demandas, resolvendo os problemas e 
melhorando a qualidade de vida do povo do Estado do Maranhão e da 
região do Médio Mearim. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Bloco Parlamentar Democrático, PP/Solidariedade. Declina. Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Escala reserva, Deputado 
César Pires, Partido Verde. Deputado Wellington do Curso, PSDB. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Septuagésima Quinta Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dezoito de novembro de dois mil 
e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires
Primeira Secretária, Senhora Deputada Professora Socorro Wa-

quim
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, Daniella 
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Valéria Macedo, Vinícius Lou-
ro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Ro-
lim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins 
Rezende, Ciro Neto, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Glalbert 
Cutrim, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Ricardo 
Rios e Rildo Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou 
a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores 
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Zé Inácio Lula, Doutor Yglésio, 
Antônio Pereira, Fábio Braga e Wellington do Curso. Esgotado o tempo 
regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou 
aberta a Ordem do Dia, anunciando, em primeiro e segundo turnos, 
regime de urgência, os Projetos de Lei nos: 540/2021 e 541/2021, de 
autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que dispõem, res-
pectivamente, sobre alteração e transformação de cargos do quadro de 
pessoal permanente e temporário da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, ambos com parecer favorável da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, os quais foram aprovados e encaminhados à 
sanção governamental. Sujeito à deliberação do plenário, foi aprovado 
o Requerimento nº 427/2021, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso, solicitando que seja discutido e votado, em regime de urgência, 
em uma sessão extraordinária, o Projeto de Resolução Legislativa nº 
55/2021, de autoria do Deputado Rildo Amaral. A Mesa deferiu o Re-
querimento nº 428/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, 
solicitando que seja encaminhada Mensagem de Pesar aos familiares 
do Senhor José Alberto Moraes Rego (o Geografia), no dia treze de 
novembro deste ano. No horário do Grande Expediente, o Deputado 
Wellington do Curso voltou à tribuna. No tempo destinado aos Parti-
dos ou Blocos, falou o Deputado Hélio Soares, pelo Bloco Parlamentar 
Independente e pela Liderança do PL e Deputado Doutor Yglésio, pelo 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final, fa-
laram o Deputado Vinícius Louro e o Deputado Wellington do Curso. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinan-
do que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devida-
mente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 18 de novembro de 2021.  

Senhor Deputado César Pires
Presidente, em exercício.

Deputada Professora Socorro Waquim
Primeira Secretária, em exercício. 

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 014 /2021
RELATÓRIO:
O Governador do Estado do Maranhão, através da Mensagem nº 

099/2021, encaminha a esta Casa de Leis o Projeto de Lei Orçamen-
tária nº 494/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do 
Maranhão para o exercício financeiro de 2022, elaborado em atendi-
mento aos dispositivos constitucionais e em conformidade com a Lei nº 
11.516, de 02 de agosto de      2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). 

Caberá à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Con-
trole examinar e emitir Parecer Prévio sobre o Projeto de Lei Orça-
mentária (Art. 137, da Constituição Estadual e Art.249, do Regimento 
Interno).

A Lei Orçamentária Anual, portanto, compreende programação 
das ações a serem executadas visando concretizar os objetivos e metas 
propostas no Plano Plurianual, segundo as diretrizes estabelecidas pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O Projeto de Lei apresentado estima uma receita total no valor de 
R$ 24.098.450.050,00 (vinte e quatro bilhões, noventa e oito milhões, 
quatrocentos e cinquenta mil e cinquenta reais) e fixa a despesa em igual 
valor, sendo que para o Orçamento Fiscal o valor está fixado em R$ 
15.969.314.062,00 (quinze bilhões, novecentos e sessenta e nove mi-
lhões, trezentos e quatorze mil, sessenta e dois reais) e para o Orçamen-
to da Seguridade Social, o valor está fixado em R$ 7.988.917.988,00 
(sete bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, novecentos e dezes-
sete mil, novecentos e noventa e oito reais).

A despesa e a receita são as duas faces da mesma moeda, as duas 
vertentes do mesmo orçamento, portanto, implicam-se mutuamente e 
devem se equilibrar.

Já para o Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais, o 
valor está fixado em R$ 140.218.000,00 (cento e quarenta milhões, du-
zentos e dezoito mil reais).

A presente Proposta Orçamentária deriva de Projeto formalmente 
remetido à deliberação do Legislativo pelo Chefe do Poder Executivo, 
a ser apreciado pelo Parlamento segundo a sistemática definida pela 
Constituição, possuindo a estrutura e nível de detalhamento definido 
pela Lei de Diretrizes Orçamentária do Exercício e da Lei Complemen-
tar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Em obediência ao que determina o art. 136, § 5º, incisos I, II e 
III, da Constituição Estadual, o Projeto de Lei Orçamentária Anual vem 
discriminando os recursos orçamentários e financeiros para o atingi-
mento das metas e prioridades estabelecidas pela Lei de Diretrizes Or-
çamentárias – LDO, bem como compreendendo: a) O orçamento fiscal 
referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e manti-
das pelo Poder Público; b) O orçamento de investimento das empresas 
em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; c) O orçamento da seguridade social, abran-
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gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e man-
tidos pelo Poder Público.

A seguir, será efetuada uma análise da Proposição de Lei encami-
nhada pelo Chefe do Poder Executivo, tomando como base, principal-
mente, as diretrizes e os preceitos da LDO e da Lei Complementar nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A análise foi dividida em tópicos, de modo evidenciar a ambiên-
cia e os condicionantes da elaboração do orçamento, sendo finalizada 
por uma conclusão sobre a legalidade e o mérito do Projeto de Lei.

1. ANÁLISE
1.1. Sobre a conjuntura e a política econômico-social do Go-

verno.
A LDO, em seu art. 12, item I, determina que a mensagem en-

caminhadora do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) contenha uma 
análise da conjuntura econômica do Estado e das políticas econômica e 
social do Governo, bem como avaliação das necessidades de financia-
mento do Governo.

A esse respeito, a mensagem destaca que a conjuntura a nível na-
cional, “intensamente afetada pela Pandemia do COVID-19, que impôs 
enormes desafios, especialmente do ponto de vista sanitário e socioe-
conômico. Diante deste difícil cenário, o governo destaca que ampliou 
os esforços no enfretamento da pandemia, mesmo com dificuldades fis-
cais, visando garantir a saúde e o acolhimento das pessoas em situação 
de maior vulnerabilidades. 

É informado que desde 2015 o Governo tem adotado um conjunto 
de medidas que combina, a responsabilidade fiscal e social, com o 
objetivo de reduzir as desigualdades , melhorar a qualidade de vida dos 
maranhenses, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas. Tal 
postura possibilitou o governo a recuperação do rating B no exercício 
2021 de capacidade de Pagamento – CAPAG, apurado pela Secretaria 
do Tesouro Nacional. 

A pandemia também afetou a realização do Orçamento Participa-
tivo nos moldes dos anos anteriores, mas ainda assim ela foi realizada, 
só que de forma online, a qual contou com a participação de mais de 10 
mil maranhenses.

Ao final a mensagem afirma que: “ com espírito de responsabili-
dade e respeito com a coisa pública que continuaremos combatendo o 
desperdício, ampliando as garantias dos direitos sociais , combatendo a 
pobreza e desigualdades...”

A Mensagem 85-A não cumpriu com os ditames do art. 12, I 
da LDO, tendo em vista que não trouxe a “análise da conjuntura 
econômica do Estado e das políticas econômica e social do Governo, 
bem como avaliação das necessidades de financiamento do Gover-
no”. Com isso resta prejudicada parte da apreciação do presente 
projeto de lei por ausência de balizas para fundamentar a análise.

1.2. Sobre as premissas inflacionárias e os critérios para a es-
timativa das Receitas.

A LRF, em seu art. 12, determina que as previsões de receita de-
vem estar acompanhadas dos critérios e premissas utilizados para a sua 
projeção. 

A mensagem que encaminha o PLOA NÃO apresenta as premis-
sas utilizadas para a elaboração do PLOA 2022. 

Apesar da ausência de informações por parte da mensagem 
Governamental, buscou-se outras fontes de dados. A Agência Brasil1  
divulgou a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial 
do país, subiu, novamente, de 8,45% para 8,51% neste ano. É a 26ª 
elevação consecutiva na projeção. A estimativa está no Boletim Focus, 
pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), com a pro-
jeção para os principais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de inflação é de 4,14%. Para 2023 e 2024, 
as previsões são de 3,25% e 3%, respectivamente.

Partindo dessas premissas as projeções realizadas para a elabo-

1  https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noti-
cia/2021-10/mercado-financeiro-eleva-projecao-da-inflacao-pa-
ra-851

ração do PLOA 2022 consideraram que, para o período de 2022-023, o 
crescimento da economia deverá continuar fragilizado conforme apon-
tam as expectativas do mercado para o Produto Interno Bruto – PIB que 
se deterioram desde o início de 2021 e estão atualmente na ordem de 
5,04% e com indícios de continuar desacelerando. A expectativa para 
o crescimento PIB, que vem sendo influenciada pelo aumento do dina-
mismo da atividade econômica no primeiro semestre deste ano quando 
comparado com a reduzida base do exercício anterior, é acompanhada 
de uma taxa de desemprego extremamente elevada (que atinge 14,4 
milhões de brasileiros2 ) e pela alta do nível de preços (da ordem de 
8,3%3 ) , sinalizando para um percurso de crescimento muito desigual 
da riqueza nacional, com fortes impactos no nível de pobreza nacional 
face à redução da renda das famílias e da perda do poder de compra 
decorrente da inflação. 

No que se refere à economia maranhense, segundo Nota Téc-
nica da SEPLAN, a perspectiva de recuperação econômica para 2021 
é substancial, embora o processo inflacionário brasileiro deteriore os 
ganhos que poderiam ser repassados aos agentes econômicos do estado. 
A perspectiva do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos – IMESC é que se registre crescimento do PIB na ordem 
de 4,1% em 2021 e 4,3% em 2024 . 

Para o Estado, o setor exportador deverá ser o grande destaque 
para o crescimento do PIB, sobretudo, do minério de ferro, alumina 
calcinada, soja e pasta de celulose que surfaram positivamente na bo-
nança resultante da alta dos preços pós lockdown da valorização da taxa 
de câmbio. 

Deve-se reiterar também a retomada da produção de Alumínio 
pelo consórcio da Alumar, a possível chegada da operação de minério 
da Cosan S/A e investimentos estruturantes na área de gás natural cujo 
investimentos podem provocar um forte efeito multiplicador na renda 
do Estado do Maranhão e reduzir a taxa de desemprego. 

No que tange ao setor de serviços, aquele de maior representati-
vidade na economia maranhense, as expectativas do IMESC apontam 
para recuperação significativa e já registrando crescimento de 4,6% no 
segundo semestre de 2021. Os principais vetores para o crescimento 
derivam da recuperação da atividade comercial em relação ao frágil 
ano de 2020 (9,7% no volume do comércio varejista), do impacto dos 
preços do petróleo nas vendas de Óleo Diesel S-10 no setor de logísti-
ca e da manutenção da estrutura do setor público com cerca de 4.384 
empregos formais gerados no período diante de um pujante conjunto de 
investimentos realizados pelo Governo do Estado. 

1.3. Sobre a Receita Estimada
O resultado da tramitação do Projeto de Lei – PL nº 2.337/2021 

no Congresso Nacional, que prevê a reforma do Imposto de Renda, 
poderá influenciar diretamente as projeções para o exercício de 2022, 
visto que há estimativas de que a proposta de redução das alíquotas 
do IRPJ e CSLL, bem como a majoração da faixa de isenção do IRPF, 
ocasionará perda de arrecadação significativa.

 Desta forma, o desfecho em relação às propostas supramencio-
nadas impacta diretamente nas projeções para o exercício de 2022, uma 
vez que afeta sobremaneira às expectativas dos agentes privados e, alia-
do ao crescimento da inflação, poderá elevar o nível de juros, reduzir o 
ritmo de crescimento da atividade interna e comprometer a estabilidade 
da dívida pública.

Considerando as premissas apresentadas até aqui, para 2022, 
com a previsão de retomada do crescimento econômico do Estado do 
Maranhão e do Brasil, a receita estimada corresponde ao valor de R$ 
24.098.450.050,00 (vinte e quatro bilhões, noventa e oito milhões, qua-
trocentos e cinquenta mil e cinquenta reais), vide Tabela 1.

Tabela 1 – Demonstrativo da Receita do Estado do Maranhão 
para o PLOA de 2022, em R$ milhões (Valores constantes)

2  Dados do 2º trimestre extraídos do IBGE.
3  Boletim Focus do Banco Central de 17 de setembro de 
2021, disponível em https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
4  Disponível em: http://imesc.ma.gov.br/portal/Post/view/
boletim-conjuntura/474.
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Arrecadação Estadual 2022¹ Participação 
(%)

Total Geral 24.098,45 100,00

Receitas Correntes 26.070,16 108,18
Impostos, Taxas e Contri-
buições de Melhoria 12.045,07 49,98

Contribuições 710,78 2,95
Receita de Serviços 824,97 3,42

Receita Patrimonial 625,29 2,59

Transferências Correntes 11.486,61 47,67

Outras Receitas Correntes 377,44 1,57
Receitas Correntes Intra 
Orçamentárias 871,49 3,62

Receitas de Capital 2.890,93 12,00

Operações de Crédito 305,38 1,27

Alienação de Bens 823,65 3,42

Transferências de Capital 49,33 0,20

Outras Receitas de Capital 1.712,57 7,11
Receitas Intra Orçamentárias 
de Capital 256,41 1,06

Deduções -5.990,54 -24,86

No tocante às Receitas, a principal fonte de financiamento são os 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, que representam 49,9% 
(R$ 12,04 bilhões) da Receita Total, via Imposto sobre Operações Re-
lativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços 
– ICMS, bem como a conta de Transferências Correntes, que represen-
ta 47,6% (R$ 11,4 bilhões) do total da arrecadação do estadual, vide 
Tabela 1.

Outrossim, o Orçamento Fiscal está estimado no valor de R$ 
15.969.314.062 (quinze bilhões, novecentos e sessenta e nove milhões, 
trezentos e quatorze mil e sessenta e dois reais), o Orçamento da Segu-
ridade Social no valor de R$ 7.988.917.988 (sete bilhões, novecentos e 
oitenta e oito milhões, novecentos e dezessete mil, novecentos e oitenta 
e oito reais), e o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais está 
estimado em R$ 140.218.000 (cento e quarenta milhões, duzentos e de-
zoito mil reais) no PLOA de 2022.

Abaixo evidencia-se o total das receitas do Tesouro que financia-
rão parte das despesas do exercício:

Uma outra parte das despesas do Estado para o exercício 2022 
será financiada com outras fontes de recursos:

1.4  Receita Estimada para 2021 x Receita Estimada para 
2022

Na tabela seguinte, onde a Receita do Governo de todas as fontes 
encontra-se aberta por categorias econômicas, as previsões para 2022 
são comparadas com as dos quatro asnos anteriores.

 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

 

 
 

Abaixo evidencia-se o total das receitas do Tesouro que financiarão parte das despesas 

do exercício: 

RECEITAS DESPESAS 

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL 

 
RECEITAS CORRENTES 

  
24.522.845.000 

 
DESPESAS CORRENTES 

  
16.801.420.171 

IMPOSTOS, TAXAS E 
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 

 
12.045.074.000 

  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

 
9.856.164.690 

 

CONTRIBUIÇÕES 44.152.000  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 331.784.000  

RECEITA PATRIMONIAL 619.630.000  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.613.471.481  

RECEITA DE SERVIÇOS 9.000     

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.441.321.000     

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 372.659.000     

RECEITAS CORRENTES - 
INTRA- ORÇAMENTÁRIAS 

   
RESULTADO DO ORÇAMENTO 
CORRENTE 

  
1.730.882.879 

DEDUÇÕES  -5.990.541.950    

SUBTOTAL  18.532.303.050 SUBTOTAL  16.801.420.171 

 
RESULTADO DO ORÇAMENTO 
CORRENTE 

  
1.730.882.879 

   
1.730.882.879 

 
RECEITAS DE CAPITAL 

  
2.021.954.000 

 
DEPESAS DE CAPITAL 

  
3.263.005.879 

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 305.383.000  INVESTIMENTO 1.393.097.293  

ALIENAÇÃO DE BENS 4.000.000  INVERSÕES FINANCEIRAS 903.654.000  

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 966.254.586  

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   RESERVA DE CONTINGÊNCIA  489.831.000 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.712.571.000     

RECEITAS CORRENTES - 
INTRA- ORÇAMENTÁRIAS 
CAPITAL 

  
0 

   

 
SUBTOTAL 

  
3.752.836.879 

 
SUBTOTAL 

  
3.752.836.879 

 
 
 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITAS DE CAPITAL 

 
TOTAL 

  
RESUMO 

18.532.303.050     DESPESAS CORRENTES 

2.021.954.000     DESPESAS DE CAPITAL 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

20.554.257.050 TOTAL 

  
 
 

16.801.420.171 

3.263.005.879 

489.831.000 

20.554.257.050 
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Uma outra parte das despesas do Estado para o exercício 2022 será financiada com outras 

fontes de recursos: 

  

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL 

 
RECEITAS CORRENTES 

  
1.547.313.000 

 
DESPESAS CORRENTES 

  
3.258.909.796 

IMPOSTOS,TAXAS E 
CONTRIBUIÇÕES DE 
MELHORIA 

0 
 

PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 

2.628.086.518 
 

CONTRIBUIÇÕES 666.629.000  JUROS E ENCARGOS DA 
DÍVIDA 

  

RECEITA PATRIMONIAL 5.656.000  OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 

630.823.278  

RECEITA DE SERVIÇOS 824.960.000     

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 45.288.000     

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.780.000     

RECEITAS CORRENTES - 
INTRA- ORÇAMENTÁRIAS 

 
871.493.000 RESULTADO DO 

ORÇAMENTO 
CORRENTE 

 
-583.696.796 

SUBTOTAL  2.418.806.000 SUBTOTAL  2.675.213.000 

 
RESULTADO DO 
ORÇAMENTO 
CORRENTE 

  
-583.696.796 

   

 
RECEITAS DE CAPITAL 

  
868.980.000 

 
DEPESAS DE CAPITAL 

  
285.283.204 

OPERAÇÃO DE CRÉDITO   INVESTIMENTO 285.283.204  

ALIENAÇÃO DE BENS 819.646.000  INVERSÕES FINANCEIRAS 0  

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 49.334.000  RESERVA DE CONTINGÊNCIA   

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0     

RECEITAS CAPITAL - 
INTRA- 
ORÇAMENTÁRIAS 

 
256.407.000 

   

 
SUBTOTAL 

  
285.283.204 

 
SUBTOTAL 

  
285.283.204 

    
RESUMO 

  

RECEITAS CORRENTES 2.418.806.000 DESPESAS CORRENTES 3.258.909.796 

RECEITAS DE CAPITAL 1.125.387.000 DESPESAS DE CAPITAL 285.283.204 
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA  

TOTAL 3.544.193.000 TOTAL 3.544.193.000 
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1.4  Receita Estimada para 2021 x Receita Estimada para 2022 

Na tabela seguinte, onde a Receita do Governo de todas as fontes encontra-se aberta por 

categorias econômicas, as previsões para 2022 são comparadas com as dos quatro asnos 

anteriores. 

 
COD. 

 
ESPECIFICAÇÃO 

ARRECADADO LEI PROPOSTA 

2018 2019 2020 2021 2022 

1000.00.0.0.00 Receitas Correntes 18.480.503.261 19.824.763.381 21.554.871.424 22.942.037.000 26.070.158.000 

1100.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.460.770.559 9.457.090.799 9.745.089.665 10.305.169.000 12.045.074.000 

1110.00.0.0.00 Impostos 

Impostos sobre o Patrimônio 

Impostos sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza 

IRRF - Imposto sobre a Renda Retido na 

Fonte Impostos sobre a Produção, 

Circulação de 
Mercadorias e Serviços 

Outros 

Impostos 

Taxas 

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 

Taxas pela Prestação de Serviços 

8.150.426.757 9.131.173.310 9.431.039.778 9.959.612.000 11.647.841.000 

1112.00.0.0.00 405.729.034 443.075.669 485.813.615 520.383.000 727.366.000 

1113.00.0.0.00 728.781.479 796.003.730 801.260.580 898.000.000 919.938.000 

1113.03.0.0.0
0 728.781.479 796.003.730 801.260.580 898.000.000 919.938.000 

1114.00.0.0.00 6.949.783.259 7.831.039.575 8.143.965.583 8.541.229.000 10.000.537.000 

1119.00.0.0.00 66.132.984 61.054.336    

1120.00.0.0.00 310.343.803 325.917.488 314.049.887 345.557.000 397.233.000 

1121.00.0.0.00 30.422.656 23.118.261 21.491.577 29.005.000 24.675.000 

1122.00.0.0.00 279.921.147 302.799.227 292.558.310 316.552.000 372.558.000 

1200.00.0.0.00 Contribuições 583.127.569 630.111.980 763.785.468 834.578.000 710.781.000 

1210.00.0.0.00 Contribuições Sociais 583.127.569 630.111.980 763.785.468 834.578.000 710.781.000 

1300.00.0.0.00 Receita Patrimonial 323.613.932 63.729.939 82.648.239 973.229.000 625.286.000 

1310.00.0.0.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do 

Estado Valores Mobiliários 

Delegação de Serviços Públicos 
Mediante Concessão, Permissão, 
Autorização ou Licença 

Cessão de Direitos 

Demais Receitas Patrimoniais 

713.182 2.255.931 3.175.951 2.897.000 2.749.000 

1320.00.0.0.00 227.747.701 49.253.324 26.041.913 564.707.000 340.563.000 

1330.00.0.0.00 95.153.049 11.600.565 11.054.786 388.970.000 227.563.000 

1360.00.0.0.00   41.634.327 15.836.000 54.411.000 

1390.00.0.0.00  620.119 741.263 819.000  

1600.00.0.0.00 Receita de Serviços 351.348.475 6.549.292 3.877.627 67.637.000 824.969.000 

1610.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 

Serviços e Atividades Referentes à 
Navegação e ao Transporte 

351.348.475 6.549.292 3.877.627 3.800.000 684.751.000 

1620.00.0.0.00    63.837.000 140.218.000 

1700.00.0.0.00 Transferências Correntes 8.609.660.610 9.496.821.114 10.683.067.092 10.288.297.000 11.486.609.000 

1710.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 

Transferências dos Estados e do Distrito 
Federal e de suas Entidades 

Transferências dos Municípios e de suas 

Entidades Transferências de Instituições 

Privadas Transferências de Outras 

Instituições Públicas Transferências do 

Exterior 

Transferências de Pessoas Físicas 

7.863.379.609 8.674.123.354 9.947.647.784 9.395.366.000 10.585.436.000 

1720.00.0.0.00     1.020.000 

1730.00.0.0.00 2.768.763  177.550   

1740.00.0.0.00 8.411.599 40.196.462 12.877.724 69.292.000 8.970.000 

1750.00.0.0.00 735.067.293 782.501.297 722.364.034 823.639.000 881.775.000 

1760.00.0.0.00     9.408.000 

1770.00.0.0.00 33.347     

 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

 

 
 

1900.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 151.982.115 170.460.257 276.403.333 473.127.000 377.439.000 

1910.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 20.177.360 40.001.319 34.489.219 36.313.000 41.055.000 

1920.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 57.588.649 55.198.949 63.108.796 329.806.000 208.480.000 

1990.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 74.216.105 75.259.990 178.805.319 107.008.000 127.904.000 

2000.00.0.0.00 Receitas de Capital 828.127.357 358.309.093 296.944.730 2.313.313.000 2.890.934.000 

2100.00.0.0.00 Operações de Crédito 713.288.970 292.642.249 182.394.244 300.289.000 305.383.000 

2110.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 

Operações de Crédito Contratuais - 
Mercado Interno 

Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 

713.288.970 270.957.101 159.835.222 259.050.000 276.659.000 

2112.00.0.0.00     101.069.000 

2119.00.0.0.00 713.288.970 270.957.101 159.835.222 259.050.000 175.590.000 

2120.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Externo 

Outras Operações de Crédito - Mercado 

Externo Outras Operações de Crédito - 

Mercado Externo Outras Operações de 

Crédito - Mercado Externo Outras 

Operações de Crédito - Mercado Externo - 
Principal - BID/PROFISCO 

 

21.685.148 22.559.023 41.239.000 28.724.000 

2129.00.0.0.00 21.685.148 22.559.023 41.239.000  

2129.00.1.0.00 21.685.148 22.559.023 41.239.000  

2129.00.1.1.00 21.685.148 22.559.023 41.239.000  

2129.00.1.1.01 21.685.148 22.559.023 41.239.000  

2200.00.0.0.00 Alienação de Bens 939.055 2.433.497 4.270.048 797.017.000 823.646.000 

2210.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 939.055 2.433.497 4.270.048 5.000.000 4.000.000 

2220.00.0.0.00 Alienação de Bens Imóveis  0  792.017.000 819.646.000 

2300.00.0.0.00 Amortização de Empréstimos 13.558     

2400.00.0.0.00 Transferências de Capital 11.825.879 8.259.067 8.919.751 50.000.000 49.334.000 

2410.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 10.289.940 8.259.067 7.895.896 50.000.000 49.334.000 

2440.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 1.535.938  1.023.855   

2900.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital 102.059.896 54.974.280 101.360.687 1.166.007.000 1.712.571.000 

7000.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA 610.251.110 916.683.485 832.770.913 1.023.223.000 871.493.000 

7200.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA Contribuições 609.937.196 916.683.485 832.770.913 1.023.223.000 871.493.000 

7210.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA Contribuições 
Sociais 609.937.196 916.683.485 832.770.913 1.023.223.000 871.493.000 

7900.00.0.0.00 
Receitas Correntes - INTRA Outras 
Receitas Correntes 313.914     

8000.00.0.0.00 Receitas Intra Orçamentárias de Capital  103.530.670 172.003.259 145.080.000 256.407.000 
 Deduções -2.344.432.739 -4.582.484.707 -4.624.929.387 -4.914.749.600 -5.990.541.950 

TOTAL 17.574.448.990 16.620.801.921 18.231.660.939 21.508.903.400 24.098.450.050 

 

Observe-se que, no total, a receita orçada para 2022 supera em 12,04% a estimativa para 

202, o que corresponde a um adicional de recursos de quase R$ 2,5 bilhões no orçamento do 

próximo ano.  
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Observe-se que, no total, a receita orçada para 2022 supera em 
12,04% a estimativa para 202, o que corresponde a um adicional de 
recursos de quase R$ 2,5 bilhões no orçamento do próximo ano. 

Observação: No tocante às Deduções permitidas para a 
apuração da Receita Corrente Líquida: são as Transferências Constitu-
cionais e Legais, a Contribuição do Empregador e Trabalhador para a 
Seguridade Social, a Contribuição dos Servidores para o RPPS, a Com-
pensação Financeira entre os Regimes de Previdência, a Contribuição 
para o Custeio das Pensões Militares, as Deduções para o FUNDEB e 
as Contribuições para o PIS/PASEP.

As receitas próprias do Estado, em especial as receitas oriundas 
dos tributos, vem alcançando patamares de crescimento real, o que tem 
oportunizado um equilíbrio fiscal em comparação com a redução das 
transferências da União. Percebe-se que a evolução das receitas tribu-
tárias nos últimos 5 anos, sofreu um  incremento de 42,36%,12% na 
arrecadação de 2018 à previsão para 2022.

As Receitas de Capital são aquelas receitas públicas que alteram 
o patrimônio duradouro do Estado, como os produtos de empréstimo 
contraídos pelo Estado a longo prazo. Compreendem, assim, a cons-
tituição de dívidas, a conversão em espécie de bens e direitos, dentre 
outros.

Para efeito de manutenção do equilíbrio do orçamento de capital, 
a proposta para 2022, elevou a estimativa de receitas com alienação de 
bens imóveis de R$ 700.000.000 em 2020 para R$ 792.017.000, mes-
mo tendo arrecadado R$ 0,00 até agosto de 2020. Já para a 2022 esses 
valores foram elevados para R$ 819.646.000,00.

Destacamos também a rubrica genérica “outras receitas de capi-
tal”, que não traz especificação mais detalhada do que se trata, com a 
manutenção das previsões na ordem de R$ 1.166.007.000 para 2021. 
Em 2020 a previsão foi de R$ 963.000.000,00, mas até agosto de 2020 
só foi realizado R$ 85.876.477,92, restando R$ 877.123.522,08 para 
realizar entre setembro a dezembro. Já para a 2022 esses valores foram 
elevados para R$ 1.712.571.000.

1.4.1  Principais receitas do Tesouro

GND Execução 2020 LOA 2021 PLOA 2022 CRESC 22/21
1 9.781.388.034,6     11.027.465.264,0                             12.484.251.208,0          13,21                    
2 392.907.510,3        536.004.202,0                                   331.784.000,0               38,10-                    
3 4.828.545.703,8     6.176.913.822,0                                7.244.294.759,0            17,28                    
4 1.196.039.480,2     1.583.732.294,0                                1.678.380.497,0            5,98                       
5 104.242.508,3        871.383.440,0                                   903.654.000,0               3,70                       
6 628.941.619,7        910.319.436,0                                   966.254.586,0               6,14                       
9 -                            403.084.942,0                                   489.831.000,0               21,52                    

Total    16.932.064.856,9                               21.508.903.400,0           24.098.450.050,0                       12,04 

1.5 Sobre as Despesas Fixadas
1.5.1       Despesas Fixadas para 2021 x Despesas Fixadas para 

2022

A proposta orçamentária para 2022 totalizou R$ 24.098.450.050. 
Em 2021 totalizou R$ 21.508.903.400.    

 2021 2022 %

ORÇAMENTO FISCAL 13.752.458.991 15.969.314.062 16,12
ORÇAMENTO SEGURI-
DADE SOCIAL 7.642.607.409 7.988.917.988 4,53

ORÇAMENTO INVES-
TIMENTOS 113.837.000 140.218.000,00 23,17

Em comparação com o ano de 2021, destaca-se um acréscimo em 
todos os  orçamentos, com destaque para o orçamento de Investimentos. 

O Orçamento de Investimento, que são as despesas de investi-
mentos realizado pelas empresas estatais (CAEMA E EMAP), vem so-
frendo reduções nos últimos anos. Entre 2019 e 2020 reduziu  48,27%, 
e entre 2020 e 2021 outra redução de 16,60%. Para 2022 o cenário mu-
dou e há uma perspectiva de aumento considerável, contudo  apenas a 
Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP será benefi-
ciada com aporte de capital no orçamento de Investimento.

A CAEMA, que até o exercício 2021 integrava  também o 
Orçamento de Investimento, passa a integrar em 2022 o Orçamento 
Fiscal do Estado, isso significa dizer que parte das despesas de custeio 
dessa empresa de economia mista, serão a partir de agora custeadas por 
recursos públicos consignados no Orçamento Anual. 

1.5.2       Despesas por categoria econômica 
A seguir, é apresentada uma tabela com as despesas orçadas para 

2022, comparando-se com as de 2020 e 2021, abertas por categorias 
econômicas e comparadas com as previsões para o exercício anterior, 
apenas aqueles custeadas com recursos do Tesouro: 

ORÇAMENTO 
Evolução das Despesas

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 
2020

LEI 2021 PROPOSTA 
2022

DESPESAS COR-
RENTES

13.580.681.920 14.981.879.053 16.801.420.171

PESSOAL E 
ENCARGOS 
SOCIAIS

8.031.264.780 8.527.904.264 9.856.164.690

ENCARGOS 
DA DÍVIDA

136.239.360 536.004.202 331.784.000

OUTRAS DES-
PESAS COR-
RENTES

5.413.177.780 5.917.970.587 6.613.471.481

DESPESAS DE CA-
PITAL

1.914.490.321 3.276.567.405 3.263.005.879

INVESTIMEN-
TOS

1.178.590.964 1.494.864.529 1.393.097.293

INVERSÕES 
FINANCEIRAS

452.233.402 871.383.440 903.654.000

AMORTIZA-
ÇÃO DA DÍ-
VIDA

283.665.955 910.319.436 966.254.586

RESERVA DE CON-
TINGÊNCIA

277.084.942 489.831.000

TOTAL 15.495.172.241 18.535.531.400 20.554.257.050

Analisando a composição das despesas para o exercício 2022, 
sob o critério das categorias econômicas temos:

1) O valor fixado para as Investimentos corresponde a 6,78%. 
Em 2021 representava  8,06% das despesas totais do Estado.

2)  Já as despesas com Pessoal e encargos representa 47,95% do 
total. No ano anterior esse valor era de 46,01%.

Em uma evolução histórica, a despesa com investimento assim 
se apresenta:
Investi-
mentos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 1.804.118.429 1.792.707.690,00 1.406.220.271,00 1.462.750.028,00 1.335.881.938,00 1.583.732.294,00 1.393.097.293

 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

 

 
 

1900.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 151.982.115 170.460.257 276.403.333 473.127.000 377.439.000 

1910.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 20.177.360 40.001.319 34.489.219 36.313.000 41.055.000 

1920.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 57.588.649 55.198.949 63.108.796 329.806.000 208.480.000 

1990.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 74.216.105 75.259.990 178.805.319 107.008.000 127.904.000 

2000.00.0.0.00 Receitas de Capital 828.127.357 358.309.093 296.944.730 2.313.313.000 2.890.934.000 

2100.00.0.0.00 Operações de Crédito 713.288.970 292.642.249 182.394.244 300.289.000 305.383.000 

2110.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 

Operações de Crédito Contratuais - 
Mercado Interno 

Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 

713.288.970 270.957.101 159.835.222 259.050.000 276.659.000 

2112.00.0.0.00     101.069.000 

2119.00.0.0.00 713.288.970 270.957.101 159.835.222 259.050.000 175.590.000 

2120.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Externo 

Outras Operações de Crédito - Mercado 

Externo Outras Operações de Crédito - 

Mercado Externo Outras Operações de 

Crédito - Mercado Externo Outras 

Operações de Crédito - Mercado Externo - 
Principal - BID/PROFISCO 

 

21.685.148 22.559.023 41.239.000 28.724.000 

2129.00.0.0.00 21.685.148 22.559.023 41.239.000  

2129.00.1.0.00 21.685.148 22.559.023 41.239.000  

2129.00.1.1.00 21.685.148 22.559.023 41.239.000  

2129.00.1.1.01 21.685.148 22.559.023 41.239.000  

2200.00.0.0.00 Alienação de Bens 939.055 2.433.497 4.270.048 797.017.000 823.646.000 

2210.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 939.055 2.433.497 4.270.048 5.000.000 4.000.000 

2220.00.0.0.00 Alienação de Bens Imóveis  0  792.017.000 819.646.000 

2300.00.0.0.00 Amortização de Empréstimos 13.558     

2400.00.0.0.00 Transferências de Capital 11.825.879 8.259.067 8.919.751 50.000.000 49.334.000 

2410.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 10.289.940 8.259.067 7.895.896 50.000.000 49.334.000 

2440.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 1.535.938  1.023.855   

2900.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital 102.059.896 54.974.280 101.360.687 1.166.007.000 1.712.571.000 

7000.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA 610.251.110 916.683.485 832.770.913 1.023.223.000 871.493.000 

7200.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA Contribuições 609.937.196 916.683.485 832.770.913 1.023.223.000 871.493.000 

7210.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA Contribuições 
Sociais 609.937.196 916.683.485 832.770.913 1.023.223.000 871.493.000 

7900.00.0.0.00 
Receitas Correntes - INTRA Outras 
Receitas Correntes 313.914     

8000.00.0.0.00 Receitas Intra Orçamentárias de Capital  103.530.670 172.003.259 145.080.000 256.407.000 
 Deduções -2.344.432.739 -4.582.484.707 -4.624.929.387 -4.914.749.600 -5.990.541.950 

TOTAL 17.574.448.990 16.620.801.921 18.231.660.939 21.508.903.400 24.098.450.050 

 

Observe-se que, no total, a receita orçada para 2022 supera em 12,04% a estimativa para 

202, o que corresponde a um adicional de recursos de quase R$ 2,5 bilhões no orçamento do 

próximo ano.  
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1.5.3 Despesas por Grupo de natureza de todas as fontes
Apresenta-se abaixo, a variação da despesa agregada por ele-

mentos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de 
gasto, conforme discriminado a seguir: 1 - Pessoal e Encargos Sociais; 
2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes; 4 - In-
vestimentos; 5 - Inversões Financeiras; 6 - Amortização da Dívida; e 
9 - Reserva de Contingência:

GND Execução 2020 LOA 2021 PLOA 2022 CRESC 22/21
1 9.781.388.034,6     11.027.465.264,0                             12.484.251.208,0          13,21                    
2 392.907.510,3        536.004.202,0                                   331.784.000,0               38,10-                    
3 4.828.545.703,8     6.176.913.822,0                                7.244.294.759,0            17,28                    
4 1.196.039.480,2     1.583.732.294,0                                1.678.380.497,0            5,98                       
5 104.242.508,3        871.383.440,0                                   903.654.000,0               3,70                       
6 628.941.619,7        910.319.436,0                                   966.254.586,0               6,14                       
9 -                            403.084.942,0                                   489.831.000,0               21,52                    

Total    16.932.064.856,9                               21.508.903.400,0           24.098.450.050,0                       12,04 

1.5.4 Sobre as Despesas por Funções do Governo
Em relação às despesas fixadas para 2022, o Projeto de Lei Orça-

mentária as apresenta, também, abertas por funções de Governo, caso 
em que é possível formar um retrato das prioridades governamentais 
para o próximo exercício:

Observe-se que, do total de R$ 24,1 bilhões orçados para 2022, 
R$ 2,1 bilhões referem-se a despesas que não implicam em uma oferta 
direta de bens ou serviços à coletividade. Trata-se, basicamente, dos 
Encargos Especiais – que incluem o pagamento dos serviços da dívida 
e as indenizações – e da Previdência Social, formada pelo conjunto 
de despesas devidas aos servidores públicos aposentados ou pensionis-
tas. Sobram para aplicações em outras áreas R$ 22,0 bilhões, dos quais 
quase a metade deverá ser absorvida pelas funções Educação, Saúde e 
Segurança Pública.

1.5.5  Sobre as Despesas por Órgãos do Governo
Nem sempre a classificação de uma despesa por função corres-

ponde à sua classificação por órgão. Abaixo apresentamos a evolução 
da despesa com recursos próprios do tesouro, isto é, excluídos recursos 
de fontes do governo federal, separadas por  órgão e comparando com 
os 02 exercícios anteriores.

 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

 

 
 

 
FUNÇÃO / 
ÓRGÃO 

 
TESOURO OUTRAS 

FONTES 

 
TOTAL 

Legislativa 670.126.000  670.126.000 
01000 - Assembleia Legislativa 493.870.000  493.870.000 
02000 - Tribunal de Contas do Estado 176.256.000 176.256.000 

Judiciária 1.430.028.000  1.430.028.000 
04000 - Tribunal de Justiça do Estado 1.430.028.000  1.430.028.000 

Essencial à Justiça 835.080.690  835.080.690 
04000 - Tribunal de Justiça do Estado 3.722.000  3.722.000 
07000 - Ministério Público 572.053.000 572.053.000 

08000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão 197.038.690 197.038.690 

11103 - Procuradoria Geral do Estado 62.267.000 62.267.000 

Administração 2.260.363.368  2.260.363.368 
11109 - Casa Civil 33.987.092  33.987.092 
11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social 77.675.000 77.675.000 

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle 25.847.000 25.847.000 

11124 - Secretaria de Estado do Governo 76.049.000 76.049.000 

11125 - Secretaria de Estado de Articulação Política 22.560.000 22.560.000 

16000 - Secretaria de Estado da Fazenda 386.122.504 386.122.504 

22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 164.572.000 164.572.000 

58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 
Servidores 

92.763.462 92.763.462 

60000 - Encargos Gerais do Estado 1.367.692.310 1.367.692.310 

63000 - Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE 13.095.000 13.095.000 

Segurança Pública 2.245.622.910 5.000.000 2.250.622.910 
19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 2.245.622.910 5.000.000 2.250.622.910 

Assistência Social 294.899.000 239.585.000 534.484.000 
15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 224.033.000  224.033.000 
58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 
Servidores 

3.866.000 239.585.000 243.451.000 

60000 - Encargos Gerais do Estado 67.000.000  67.000.000 

Previdência Social 845.182.000 2.384.339.000 3.229.521.000 
58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 
Servidores 

585.999.000 2.384.339.000 2.970.338.000 

60000 - Encargos Gerais do Estado 259.183.000  259.183.000 

Saúde 3.112.878.000  3.112.878.000 
21000 - Secretaria de Estado da Saúde 3.112.878.000  3.112.878.000 

Trabalho 41.302.000  41.302.000 
51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 41.302.000  41.302.000 

Educação 4.308.043.000 18.533.000 4.326.576.000 
17000 - Secretaria de Estado da Educação 3.475.059.000  3.475.059.000 
24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 832.984.000 18.533.000 851.517.000 

Cultura 98.373.000  98.373.000 
14000 - Secretaria de Estado da Cultura 98.373.000  98.373.000 

Direitos da Cidadania 524.500.000  524.500.000 
52000 - Secretaria de Estado da Mulher 14.412.000  14.412.000 
54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 114.814.000 114.814.000 

56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 395.274.000 395.274.000 

Urbanismo 229.655.517 3.400.000 233.055.517 
12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 78.883.865 3.400.000 82.283.865 
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53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 150.771.652  150.771.652 

Habitação 11.149.057  11.149.057 
12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 11.149.057  11.149.057 

Saneamento 193.002.078 713.283.855 906.285.933 
12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 193.002.078 713.283.855 906.285.933 

Gestão Ambiental 74.534.000  74.534.000 
20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 74.534.000  74.534.000 

Ciência e Tecnologia 96.920.150 3.944.000 100.864.150 
24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 96.920.150 3.944.000 100.864.150 

Agricultura 194.467.400  194.467.400 
13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 110.174.000  110.174.000 
61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 84.293.400 84.293.400 

Organização Agrária 13.744.000 3.187.000 16.931.000 
61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 13.744.000 3.187.000 16.931.000 

Indústria 46.757.000  46.757.000 
23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 46.757.000  46.757.000 

Comércio e Serviços 28.786.000 152.429.000 181.215.000 
23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 15.185.000 152.429.000 167.614.000 
49000 - Secretaria de Estado do Turismo 13.601.000  13.601.000 

Energia 20.000  20.000 
23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 20.000  20.000 

Transporte 401.293.498  401.293.498 
11109 - Casa Civil 43.873.650  43.873.650 
53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 357.419.848 357.419.848 

Desporto e Lazer 34.288.000  34.288.000 
45000 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 34.288.000  34.288.000 

Encargos Especiais 2.073.411.382 20.492.145 2.093.903.527 
04000 - Tribunal de Justiça do Estado 201.223.000  201.223.000 
11103 - Procuradoria Geral do Estado 237.000  237.000 

11109 - Casa Civil 3.350  3.350 

12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano  20.492.145 20.492.145 

19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 800.000  800.000 

23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 70.000  70.000 

24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 100.000  100.000 

54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 70.000  70.000 

58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 
Servidores 

50.000  50.000 

60000 - Encargos Gerais do Estado 1.870.858.032  1.870.858.032 

Reserva de Contingência 489.831.000  489.831.000 
90000 - Reserva de Contingência 489.831.000  489.831.000 

TOTAL 20.554.257.050 3.544.193.000 24.098.450.050 
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53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 150.771.652  150.771.652 

Habitação 11.149.057  11.149.057 
12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 11.149.057  11.149.057 

Saneamento 193.002.078 713.283.855 906.285.933 
12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 193.002.078 713.283.855 906.285.933 

Gestão Ambiental 74.534.000  74.534.000 
20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 74.534.000  74.534.000 

Ciência e Tecnologia 96.920.150 3.944.000 100.864.150 
24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 96.920.150 3.944.000 100.864.150 

Agricultura 194.467.400  194.467.400 
13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 110.174.000  110.174.000 
61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 84.293.400 84.293.400 

Organização Agrária 13.744.000 3.187.000 16.931.000 
61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 13.744.000 3.187.000 16.931.000 

Indústria 46.757.000  46.757.000 
23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 46.757.000  46.757.000 

Comércio e Serviços 28.786.000 152.429.000 181.215.000 
23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 15.185.000 152.429.000 167.614.000 
49000 - Secretaria de Estado do Turismo 13.601.000  13.601.000 

Energia 20.000  20.000 
23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 20.000  20.000 

Transporte 401.293.498  401.293.498 
11109 - Casa Civil 43.873.650  43.873.650 
53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 357.419.848 357.419.848 

Desporto e Lazer 34.288.000  34.288.000 
45000 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 34.288.000  34.288.000 

Encargos Especiais 2.073.411.382 20.492.145 2.093.903.527 
04000 - Tribunal de Justiça do Estado 201.223.000  201.223.000 
11103 - Procuradoria Geral do Estado 237.000  237.000 

11109 - Casa Civil 3.350  3.350 

12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano  20.492.145 20.492.145 

19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 800.000  800.000 

23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 70.000  70.000 

24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 100.000  100.000 

54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 70.000  70.000 

58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 
Servidores 

50.000  50.000 

60000 - Encargos Gerais do Estado 1.870.858.032  1.870.858.032 

Reserva de Contingência 489.831.000  489.831.000 
90000 - Reserva de Contingência 489.831.000  489.831.000 

TOTAL 20.554.257.050 3.544.193.000 24.098.450.050 
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Observe-se que, do total de R$ 24,1 bilhões orçados para 2022, R$ 2,1 bilhões referem-

se a despesas que não implicam em uma oferta direta de bens ou serviços à coletividade. Trata-

se, basicamente, dos Encargos Especiais – que incluem o pagamento dos serviços da dívida e as 

indenizações – e da Previdência Social, formada pelo conjunto de despesas devidas aos 

servidores públicos aposentados ou pensionistas. Sobram para aplicações em outras áreas R$ 

22,0 bilhões, dos quais quase a metade deverá ser absorvida pelas funções Educação, Saúde e 

Segurança Pública. 

 

1.5.5  Sobre as Despesas por Órgãos do Governo 

Nem sempre a classificação de uma despesa por função corresponde à sua classificação 

por órgão. Abaixo apresentamos a evolução da despesa com recursos próprios do tesouro, isto é, 

excluídos recursos de fontes do governo federal, separadas por  órgão e comparando com os 02 

exercícios anteriores. 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
EXECUTADO 2020 

 
LEI 2021 PROPOSTA 

2022 

Assembleia Legislativa 420.819.419 455.279.000 493.870.000 

Assembleia Legislativa 420.799.932 452.757.000 491.741.000 
Fundação Rádio e Televisão  119.000 129.000 

Fundo Especial Legislativo 19.487 2.403.000 2.000.000 

Tribunal de Contas do Estado 184.422.947 162.375.000 176.256.000 

Tribunal de Contas do Estado 183.323.869 159.175.000 172.956.000 
Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 1.099.078 3.200.000 3.300.000 

Tribunal de Justiça do Estado 1.376.608.174 1.389.877.704 1.634.973.000 

Tribunal de Justiça do Estado 1.273.380.193 1.220.661.000 1.446.076.000 
Corregedoria Geral da Justiça  23.967.000 25.968.000 

Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 99.491.776 133.578.704 148.882.000 

Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do 
Maranhão 

458.742 766.000 830.000 

Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas 
Naturais do Estado do Maranhão 2.762.652 7.283.000 9.495.000 

Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 514.812 3.622.000 3.722.000 

Ministério Público 536.756.153 489.780.000 572.053.000 

Procuradoria Geral da Justiça 535.849.601 477.780.000 558.718.000 
Fundo Especial do Ministério Público Estadual 906.552 12.000.000 13.335.000 

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 165.864.326 164.116.000 197.038.690 

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 160.210.192 158.566.000 184.538.690 
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado 5.654.134 5.550.000 12.500.000 
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Procuradoria Geral do Estado 46.384.266 57.403.837 62.504.000 

Procuradoria Geral do Estado 46.384.266 57.403.837 62.504.000 

Casa Civil 81.784.547 74.756.859 77.864.092 

Casa Civil 28.032.323 36.292.092 33.987.092 
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 53.041.296 37.764.767 43.477.000 

Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 710.928 700.000 400.000 

Secretaria de Estado da Comunicação Social 80.480.680 88.934.147 77.675.000 

Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 80.480.680 88.934.147 77.675.000 

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 24.577.242 27.553.220 25.847.000 

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 24.577.242 27.553.220 25.847.000 

Secretaria de Estado do Governo 144.684.518 71.514.537 76.049.000 

Secretaria de Estado do Governo 144.684.518 71.514.537 76.049.000 

Secretaria de Estado de Articulação Política 313.227 
 

22.560.000 

Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 

Secretaria de Estado de Articulação Política 

313.227   
 
22.560.000 

Secretaria de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano 143.985.298 110.487.414 283.035.000 

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 109.919.956 82.463.196 55.801.000 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 1.012.130  188.736.000 

Agência Executiva Metropolitana 21.880.149 21.288.903 32.187.000 

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão 11.173.063 6.735.315 6.311.000 

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 78.978.843 114.088.429 110.174.000 

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 27.238.147 44.269.701 42.499.000 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 51.740.445 68.548.728 65.556.000 

Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial 
do Estado do Maranhão 250 1.270.000 2.119.000 

Secretaria de Estado da Cultura 131.456.488 94.464.280 98.373.000 

Secretaria de Estado da Cultura 70.872.715 91.750.958 93.969.000 
Fundação da Memória Republicana Brasileira 1.800.911 2.424.000 2.278.000 

Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 58.782.861 289.322 2.126.000 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 147.287.171 243.915.969 224.033.000 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 139.316.023 230.193.035 212.381.000 
Gerência de Inclusão Socioprodutiva 3.896.848   

Fundo Estadual de Assistência Social 4.074.300 13.722.934 11.652.000 

Secretaria de Estado da Fazenda 307.947.572 380.713.441 386.122.504 

Secretaria de Estado da Fazenda 301.644.473 359.913.441 365.322.504 
Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 6.303.099 20.800.000 20.800.000 

Secretaria de Estado da Educação 2.576.436.603 3.039.315.194 3.475.059.000 

Secretaria de Estado da Educação 2.486.405.602 2.801.911.085 3.201.236.000 
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 87.410.064 237.404.109 273.723.000 

Fundo Escola Digna 2.620.937  100.000 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 1.947.565.458 2.107.187.366 2.246.422.910 
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1.6 Sobre as Necessidades de Financiamento do Governo
A LDO estabelece que a mensagem que encaminha o Projeto de 

Lei Orçamentária deve conter uma avaliação das necessidades de finan-
ciamento do Governo, explicitando receitas e despesas e indicando os 
resultados primário e nominal previstos para 2022, estimados para 2021 
e observados em 2020 (art. 12, inciso II da LDO).

Art. 12. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2022 conterá:

(...)
II - Avaliação das necessidades de financiamento do Governo Es-

tadual, explicitando receitas e despesas bem como indicando os resul-
tados primário e nominal previstos no Projeto de Lei Orçamentária de 
2022, os estimados para 2021 e os observados em 2020.

A mensagem NÃO cumpriu com tal requisito, não incluindo 
avaliação das necessidades de financiamento do Governo, não infor-
mando, sequer, as dívidas para o exercício de 2021.

1.7 Sobre a abertura de Créditos Suplementares
A abertura de créditos suplementares corresponde a um aumento 

de dotações para programas/ações já existentes, podendo ser efetuada 
pelo Executivo desde que atendidos os requisitos legais vigentes. 

Como nos exercícios anteriores, o PLOA 2022 contém um dis-
positivo que autoriza previamente a abertura de tais créditos pelo Exe-
cutivo, até 50% do limite do total da dotação orçamentária (art. 5º do 
Projeto de Lei).

Além disso, e também como nos exercícios anteriores, o PLOA 
2022 elenca as possíveis fontes de financiamento dos créditos suple-
mentares, destacando-se o excesso de arrecadação, a anulação parcial 
de dotações e o superávit financeiro.

Créditos suplementares são importantes e úteis enquanto instru-
mentos retificadores do orçamento. Uma liberalidade excessiva para a 
sua abertura, no entanto, pode significar tão somente má condução do 
processo de planejamento e/ou subtração de competências do Poder 
Legislativo. Subestimativas da arrecadação e falta de rigor na fixação 
das dotações podem se tornar convenientes ao Poder Executivo. Afinal, 
metade do orçamento pode ser adicionado ou remanejado sem qualquer 
consulta ao Poder Legislativo. 

 Mas, se descontadas as rubricas de execução obrigatória, como 
as Despesas com Pessoal, os Serviços da Dívida e as Transferências aos 
Municípios, que somam quase 60% do orçamento, o artigo 5º do projeto 
de lei só autoriza o livre remanejamento de cerca de 40% do total da 
despesa pelo Poder Executivo. 

            1.8 Metas e Prioridades da Administração 
As prioridades e metas são enviadas pelo Poder Executivo ao 

Legislativo na forma de anexo ao Projeto de LDO desde o advento da 
Constituição Federal de 1988 . Desta forma,  a LDO dispôs que: 

Art. 3º As metas e prioridades da Administração Pública Estadual 
para o exercício de 2022, atendidas as despesas que constituem obriga-
ção constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos, 
fundos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Segurida-
de Social, serão aquelas definidas e especificadas no Anexo de Metas 
e Prioridades, constante do Plano Plurianual (PPA) para o período de 
2020-2023. 

§ 1º As metas e prioridades definidas em conformidade com o 
caput deste artigo, constarão em anexo próprio da Lei Orçamentária 
para 2021.

Neste contexto , o Governo do Estado apresenta anexo VIII Plano 
Estratégico de    Governo – PEG, indicando quais as ações prioritárias 
para o exercício 2022.
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Secretaria de Estado da Segurança Pública 525.647.053 556.571.956 485.528.788 
Polícia Civil 6.611.129 11.637.612 60.731.212 

Polícia Militar do Estado 1.033.159.738 1.100.775.954 1.225.041.000 

Corpo de Bombeiros Militar 234.839.018 239.883.844 241.679.910 

Corpo de Bombeiros Militar 199.395   

Perícia Oficial de Natureza Criminal   8.104.000 

Departamento Estadual de Trânsito 137.789.130 170.618.000 196.488.000 

Fundo Especial de Segurança Pública 985.155 3.200.000 3.850.000 

Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social 8.334.840 24.500.000 25.000.000 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais 

26.052.541 72.340.184 74.534.000 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 14.321.809 19.047.184 23.034.000 
Fundo Especial do Meio Ambiente 2.270.298 5.620.000 9.500.000 

Fundo Estadual de Unidades de Conservação 9.460.434 47.673.000 42.000.000 

Secretaria de Estado da Saúde 2.924.658.027 2.750.738.765 3.112.878.000 

FES - Unidade Central 2.924.658.027 2.743.198.285 3.104.967.000 
Fundo Estadual de Combate ao Câncer  7.440.480 7.811.000 

Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas  100.000 100.000 

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 30.129.518 203.526.169 164.572.000 

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 30.129.518 203.526.169 164.572.000 

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 38.557.149 54.915.159 62.032.000 

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 8.553.602 12.650.159 10.973.000 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 9.057.084 12.065.000 14.309.000 

Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 20.946.463 30.200.000 36.750.000 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 405.028.900 804.050.233 930.004.150 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 6.311.222 13.755.043 12.928.150 
Universidade Estadual do Maranhão 311.443.432 568.394.234 585.093.000 

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Maranhão 39.793.035 74.782.000 83.992.000 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 47.481.212 147.118.956 247.991.000 

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 18.763.198 39.593.821 34.288.000 

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 18.763.198 38.923.821 33.558.000 
Fundo Estadual de Esportes  670.000 730.000 

Secretaria de Estado do Turismo 10.511.128 12.833.376 13.601.000 

Secretaria de Estado do Turismo 10.511.128 12.833.376 13.601.000 

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia 
Solidária 

16.960.590 46.421.140 41.302.000 

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 16.960.590 46.421.140 41.302.000 

Secretaria de Estado da Mulher 7.481.040 12.008.111 14.412.000 

Secretaria de Estado da Mulher 7.481.040 11.988.111 14.374.000 
Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres  20.000 38.000 

Secretaria de Estado da Infraestrutura 838.687.444 440.475.688 508.191.500 

Secretaria de Estado da Infraestrutura 838.687.444 440.475.688 508.191.500 

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e 
Participação Popular 97.417.584 138.843.458 114.884.000 
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Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 19.484.298 24.022.230 24.209.000 
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 49.093.921 53.634.015 52.982.000 

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do 
Estado do Maranhão 28.542.465 57.932.643 32.193.000 

Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 296.900 700.000 1.000.000 
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente  1.254.570 2.100.000 

Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos  400.000 600.000 

Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa  600.000 1.400.000 

Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência  300.000 400.000 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 379.102.250 362.038.826 395.274.000 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 370.784.214 361.573.826 394.504.000 
Fundo Penitenciário Estadual 8.318.036 465.000 770.000 

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e 
Assistência dos Servidores 692.724.202 686.563.989 682.678.462 

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos 
Servidores 

46.410.537 53.431.740 53.431.462 

Escola de Governo do Maranhão 691.840 1.398.962 1.599.000 

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 2.660.886 3.865.787 3.866.000 

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 608.058.489 586.722.000 585.999.000 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão 34.902.449 41.145.500 37.783.000 

Encargos Gerais do Estado 1.542.217.871 3.427.561.881 3.564.733.342 

Encargos Administrativos 54.239.022 72.715.226 583.110.000 
Encargos Financeiros 1.487.978.849 3.354.846.655 2.981.623.342 

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 63.290.346 118.893.825 98.037.400 

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 29.020.103 77.248.575 57.454.000 
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 11.593.899 13.129.250 13.744.000 

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do 
Maranhão 

22.676.344 28.516.000 26.839.400 

Secretaria de Estado de Programas Estratégicos - SEPE 7.237.520 15.879.436 13.095.000 

Secretaria de Estado de Programas Estratégicos 3.004.771 3.961.442 3.662.000 
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico 4.232.749 11.917.994 9.433.000 

Reserva de Contingência 
 

277.084.942 489.831.000 

Reserva de Contingência  277.084.942 489.831.000 

TOTAL 15.495.172.241 18.535.531.400 20.554.257.050 

 

1.6 Sobre as Necessidades de Financiamento do Governo 

A LDO estabelece que a mensagem que encaminha o Projeto de Lei Orçamentária deve 

conter uma avaliação das necessidades de financiamento do Governo, explicitando receitas e 

despesas e indicando os resultados primário e nominal previstos para 2022, estimados para 2021 

e observados em 2020 (art. 12, inciso II da LDO). 

Art. 12. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária de 2022 conterá: 

(...) 

 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

 

 
 

Procuradoria Geral do Estado 46.384.266 57.403.837 62.504.000 

Procuradoria Geral do Estado 46.384.266 57.403.837 62.504.000 

Casa Civil 81.784.547 74.756.859 77.864.092 

Casa Civil 28.032.323 36.292.092 33.987.092 
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 53.041.296 37.764.767 43.477.000 

Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 710.928 700.000 400.000 

Secretaria de Estado da Comunicação Social 80.480.680 88.934.147 77.675.000 

Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 80.480.680 88.934.147 77.675.000 

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 24.577.242 27.553.220 25.847.000 

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 24.577.242 27.553.220 25.847.000 

Secretaria de Estado do Governo 144.684.518 71.514.537 76.049.000 

Secretaria de Estado do Governo 144.684.518 71.514.537 76.049.000 

Secretaria de Estado de Articulação Política 313.227 
 

22.560.000 

Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 

Secretaria de Estado de Articulação Política 

313.227   
 
22.560.000 

Secretaria de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano 143.985.298 110.487.414 283.035.000 

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 109.919.956 82.463.196 55.801.000 
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 1.012.130  188.736.000 

Agência Executiva Metropolitana 21.880.149 21.288.903 32.187.000 

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste do Maranhão 11.173.063 6.735.315 6.311.000 

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 78.978.843 114.088.429 110.174.000 

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 27.238.147 44.269.701 42.499.000 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 51.740.445 68.548.728 65.556.000 

Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial 
do Estado do Maranhão 250 1.270.000 2.119.000 

Secretaria de Estado da Cultura 131.456.488 94.464.280 98.373.000 

Secretaria de Estado da Cultura 70.872.715 91.750.958 93.969.000 
Fundação da Memória Republicana Brasileira 1.800.911 2.424.000 2.278.000 

Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 58.782.861 289.322 2.126.000 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 147.287.171 243.915.969 224.033.000 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 139.316.023 230.193.035 212.381.000 
Gerência de Inclusão Socioprodutiva 3.896.848   

Fundo Estadual de Assistência Social 4.074.300 13.722.934 11.652.000 

Secretaria de Estado da Fazenda 307.947.572 380.713.441 386.122.504 

Secretaria de Estado da Fazenda 301.644.473 359.913.441 365.322.504 
Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 6.303.099 20.800.000 20.800.000 

Secretaria de Estado da Educação 2.576.436.603 3.039.315.194 3.475.059.000 

Secretaria de Estado da Educação 2.486.405.602 2.801.911.085 3.201.236.000 
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 87.410.064 237.404.109 273.723.000 

Fundo Escola Digna 2.620.937  100.000 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 1.947.565.458 2.107.187.366 2.246.422.910 
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    1.9 Projetos em andamento  
  A LC 101/2000 – LRF, estabelece em seu art. 45 que “a lei or-

çamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após 
adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despe-
sas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser 
a lei de diretrizes orçamentárias”.

O PLOA 2022 não dispõe de informações sobre o atendimento 
dos projetos em andamento, inobstante a apresentação do Anexo X com 
indicação dos projetos em andamento.

 Para que se pudesse avaliar o adequado atendimento aos proje-
tos, este anexo deveria indicar o que consta do orçamento para o exercí-
cio a que se refere a lei, dotação específica para cada projeto (obra etc.), 
em valores suficientes para atendimento ao cronograma físico-financei-
ro do projeto, na forma definida em contrato, convênio ou instrumento 
congênere.

Da mesma forma com Despesas contempladas para conservação 
do patrimônio: deve haver previsão orçamentária para conservação de 
obras em valores suficientes conforme prévio diagnóstico das necessi-
dades de conservação de bens públicos imóveis e móveis (maquinário, 
equipamentos etc.). 

A Lei ao estabelecer essa exigência, busca garantir que proje-
tos em andamento tenham prioridades sobre novos projetos, evitando a 
existência de “cemitérios” de obras inacabadas. 

1.10 Criação de cargos
A  Lei nº 11.516, de 2 de agosto de 2021 estabelece que: 
Art. 50.  Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, II, 

da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, fica 
autorizada as despesas com pessoal relativas a concessões de quaisquer 
vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e 
funções, alterações de estrutura de carreiras bem como admissões ou 
contratações a qualquer título, até o montante das quantidades e limi-
tes orçamentários constantes de Anexo discriminativo específico da Lei 
Orçamentária de 2022, cujos valores deverão constar da programação 
orçamentária e serem compatíveis com os limites da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Atendendo esse dispositivo, o PLO 2022 apresenta o quadro 
abaixo. 

DISCRIMINAÇÃO

PROVIMENTO, ADMISSÃO OU CRON-
TRATAÇÃO (R$ 1,00)

Criação QTD
DESPESA

2022 ANUAL

Secretaria de Estado 
do Planejamento e 
Orçamento

            0 30 4.568.688 5.437.427

Secretaria de Admi-
nistração Peniten-
ciária

            0 135 6.041.755 6.041.755

Secretaria de Estado 
da Segurança Pública

   390 390 59.735.627 59.735.627

Secretaria de Estado 
da Gestão, Patrimô-
nio e Assistência ao 
Servidor

          0 24 1.555.997 1.555.997

TOTAL 390 579 71.902.067 72.770.806

CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTO DE CARGOS E EMPREGOS, BEM 
COMO ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO DE PESSOAL A QUALQUER 

TÍTULO
AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS DE QUE TRATA O ART. 169, § 1, INCISO 
II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RELATIVA À DESPESAS DE PESSOAL 

ENCARGOS SOCIAIS.

 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

 

 
 

            1.8 Metas e Prioridades da Administração  

As prioridades e metas são enviadas pelo Poder Executivo ao Legislativo na forma de 

anexo ao Projeto de LDO desde o advento da Constituição Federal de 1988 . Desta forma,  a 

LDO dispôs que:  

Art. 3º As metas e prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício de 
2022, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado 
e as de funcionamento dos órgãos, fundos e entidades que integram os Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, serão aquelas definidas e especificadas no Anexo de 
Metas e Prioridades, constante do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2020-2023.  

§ 1º As metas e prioridades definidas em conformidade com o caput deste artigo, 
constarão em anexo próprio da Lei Orçamentária para 2021. 

 
Neste contexto , o Governo do Estado apresenta anexo VIII Plano Estratégico de    

Governo – PEG, indicando quais as ações prioritárias para o exercício 2022. 

Unidade 
Orçamentária 

Cód. 
Ação 

 
Ação 

 
Produto Unidade de 

Medida 

AGEM 3301 Planejamento da 
Região 
Metropolitana 

Plano e Projeto Elaborado Unidade 

 
AGEMSUL 

 
3272 

Planejamento da Região 
Metropolitana do 

Sudoeste 
Maranhense 

 
Plano e Projeto Elaborado 

 
Unidade 

 
AGERP 

 
4778 

Execução dos Serviços de 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural 

 
Agricultor Familiar Beneficiado 

 
Unidade 

AGERP 3080 Pesquisa em Sistemas 
Integrados de Base 
Sustentável 

Produto/Sistema Desenvolvido Unidade 

CAEMA 1068 Ampliação e Melhoria de 
Sistemas de Abastecimento 
de Água 

Sistema Ampliado Unidade 

CAEMA 1069 Ampliação e Melhoria de 
Sistemas de Esgoto 
Sanitário 

Sistema Ampliado Unidade 

CAEMA 1706 Implantação de Sistemas 
de Esgotos Sanitários Sistema Implantado Unidade 

EMAP 1688 Ampliação e Modernização 
do Porto Área Portuária Ampliada e 

Modernizada 

% De 
Execução 

 
FEMA 

 
3300 

Implantação e Desenvolvimento 
do Sistema de Incentivos aos 
Pagamentos por Serviços 
Ambientais - PSA 

 
Projeto Implementado 

 
R$ 

 
FES 

 
3128 

Implantação e Modernização da 
Rede Assistencial dos Serviços 
de 
Saúde 

 
Região Beneficiada 

 
Unidade 

 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

 

 
 

FEUC 3298 Implantação de Infraestrutura 
nas Unidades de 
Conservação 

Unidade Implantada Unidade 

FUNDECMA 3290 Implantação, Restauração e 
Modernização de Centros 
Culturais 

Centro Cultural Restaurado Unidade 

IEMA 3317 Implantação e Modernização 
de Unidades de Ensino - 
IEMA 

Unidade Implantada Unidade 

PERÍCIA 3332 Aparelhamento e 
Estruturação Tecnológica 
- PERÍCIA 

Unidade Aparelhada Unidade 

SAF 4765 Promoção e Apoio à Irrigação 
e Gestão de Recursos 
Hídricos 

Agricultor Familiar Beneficiado Unidade 

SECID 3235 Habitação Rural Unidade Habitacional Adequada Unidades 

SECID 3236 Habitação Urbana Unidade Habitacional Adequada Unidades 

SECID 3319 Saneamento Básico Rural Obra Executada Unidade 

SECID 3320 Saneamento Básico Urbano Obra Executada Unidade 

SECTI 4917 Cidadão do Mundo Aluno Beneficiado Unidade 

SECTI 3295 Implantação de Espaços 
Voltados para Inovação e 
Tecnologia 

Espaço Construído, Reformado 
e Modernizado Unidade 

 
SEDEL 

 
3259 

Implantação e Modernização de 
Espaços Destinados ao Esporte 

e Lazer - SEDEL 

Espaço Construído, Reformado 
e Modernizado 

 
Unidade 

 
SEDES 

 
3243 

Implantação de Sistema de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

- SISAN 

 
Sistema Implantado 

 
Unidade 

 
SEDES 

 
3244 

Implantação e Modernização de 
Infraestrutura de Segurança 
Alimentar e Nutricional - 
SAN 

Equipamento 
Implantado/Recuperado 
e/ou Bem Doado 

 
Unidade 

 
SEDES 

 
3292 

Implantação e Modernização de 
Sistema Simplificado de 
Abastecimento de Água 

 
Sistema Implantado 

 
Unidade 

SEDIHPO
P 

3279 Implantação de Núcleos e 
Centros de Referência Núcleo/Centro Implantado Unidade 

 
SEDUC 

 
3254 

Implantação e Modernização de 
Unidades de Ensino Fundamental 
- SEDUC 

 
Unidade Escolar Beneficiada 

 
Unidade 

 
SEDUC 

 
3255 

Implantação e Modernização de 
Unidades de Ensino Médio - 
SEDUC 

 
Unidade Escolar Beneficiada 

 
Unidade 

SEDUC 3303 Regime de Colaboração com 
os Municípios no Ensino 
Infantil 

Unidade Escolar Beneficiada Unidade 

SEMU 3283 Implantação de Unidades da 
Casa da Mulher Unidade Aparelhada Unidade 

SEPLAN 3284 Planejamento de Longo Prazo Plano Elaborado Unidade 

 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

 

 
 

SETRES 4842 Mutirão Rua Digna Trabalho Gerado Unidade 

SINFRA 1754 Implantação e Melhoramento 
de Pontes Ponte Construída/Melhorada m 

SINFRA 3093 Implantação e Pavimentação 
de Rodovias 

Rodovia Implantada, Melhorada 
e Pavimentada KM 

SINFRA 3288 Pavimentação de Vias Urbanas Via Urbana Pavimentada KM 

SINFRA 3014 Restauração de 
Rodovias 
Estaduais 

Rodovia Restaurada % De 
Execução 

SSP 3252 Aparelhamento e 
Estruturação 
Tecnológica - SSP 

Unidade Aparelhada Unidade 

 
SSP 

 
3226 

Implantação e Modernização 
de Unidades do Sistema de 
Segurança Pública - SSP 

 
Unidade Implantada 

 
Unidade 

UEMA 3321 Expansão da Graduação Vaga Ofertada Unidades 

UEMA 3278 Implantação e Modernização 
dos Campi Campi Construído/Aparelhado Unidade 

 

            1.9 Projetos em andamento   

  A LC 101/2000 – LRF, estabelece em seu art. 45 que “a lei orçamentária e as de créditos 

adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e 

contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a 

lei de diretrizes orçamentárias”. 

O PLOA 2022 não dispõe de informações sobre o atendimento dos projetos em 

andamento, inobstante a apresentação do Anexo X com indicação dos projetos em andamento. 

 Para que se pudesse avaliar o adequado atendimento aos projetos, este anexo deveria 

indicar o que consta do orçamento para o exercício a que se refere a lei, dotação específica para 

cada projeto (obra etc.), em valores suficientes para atendimento ao cronograma físico-financeiro 

do projeto, na forma definida em contrato, convênio ou instrumento congênere. 

Da mesma forma com Despesas contempladas para conservação do patrimônio: deve 

haver previsão orçamentária para conservação de obras em valores suficientes conforme prévio 

diagnóstico das necessidades de conservação de bens públicos imóveis e móveis (maquinário, 

equipamentos etc.).  
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 Ao analisar o anexo, percebe-se a priori que ao contrário do exer-

cício 2021, em 2022 há a intensão do Governo do Estado em efetuar 
novas nomeações de servidores, vez que incluiu previsão de despesas 
anual no montante de R$ 72.770.806  para tal fim nesta Lei Orçamen-
tária.   

Infere-se que a matéria constante do Projeto de Lei sob exame, 
de um modo geral, está de conformidade com os dispositivos constitu-
cionais e legais.

Quanto, a apresentação de emendas à proposta orçamentária é 
regulada tanto pelo art. 137, §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado, que 
veda o cancelamento de dotações relativas à dívida, pessoal e transfe-
rências constitucionais, exceto por erro ou emissão, como pelo § 5º, do 
artigo 249, do Regimento Interno.

Ademais, as emendas ao Orçamento serão apresentadas, seguin-
do o disposto nos arts. 31 e 32, da Lei nº 11.516, de 02 de agosto de 
2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), perante a Comissão de Orça-
mento, Finanças, Fiscalização e Controle, que sobre ela emitirá pare-
cer, e apreciadas pelo Plenário. Duas condições cumulativas exigem a 
CF/88, para a aprovação das emendas: a) que sejam compatíveis com 
o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária; b) que in-
diquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 
anulação de despesas, excluída a que incida sob dotação para pessoal e 
seus encargos, serviços da dívida e transferências constitucionais tribu-
tárias (art. 166, da CF/88).

Finalmente, no que se refere às propostas orçamentárias dos po-
deres e órgãos que foram consolidadas pelo Poder Executivo e, em res-
peito ao princípio constitucional da autonomia, compete à Assembleia 
Legislativa fazer modificações e, eventual, adequação nos orçamentos 
de outros Poderes e órgãos do Estado, reduzir a previsão de receita e 
despesas ao analisar o Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos, em PARECER PRÉVIO, favo-

ravelmente pela aprovação do Projeto de Lei nº 494/2021, que Es-
tima a receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício 
financeiro de 2022, visto que cumpre os pressupostos constitucionais 
e infraconstitucionais, em especial o disposto no art. 18, da Lei Com-
plementar Estadual nº 011, de 10 de setembro de 1991 (Dispõe sobre o 
exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização 
do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orça-
mentária Anual).

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscaliza-

ção e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 494/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.

Presidente: Deputado Roberto Costa                                                         
Relator: Deputado Roberto Costa                                                         
                                                                                                                                       
 Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                   ________________________
Deputado Ciro Neto                                                         ________________________
Deputado Ariston                                                            ________________________
Deputado Neto Evangelista                                            ________________________
Deputado Antônio Pereira                                                ________________________

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 046 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

318/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dis-

põe sobre a revacinação contra a covid-19 em idosos, profissionais 
de saúde e pessoas com comorbidades no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria, na forma 
do texto original (Parecer nº 809/2021). Vem agora o Projeto de Lei 
a esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde, assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  
ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Registra a Justificativa do autor da propositura, que o desen-
volvimento 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 Bra-
sil, iniciou-se o processo de vacinação da população. Os principais 
imunizantes aplicados na população brasileira estão sendo a Coro-
naVac, a Astrazeneca e a Pfizer.

Especialistas ressaltaram a importância da dose de reforço 
da vacina contra a Covid-19 para a população com mais de 60 anos.

Representante do Programa Nacional de Imunizações (PNI) 
do Ministério da Saúde, Victor Porto reconheceu que um percen-
tual ainda pequeno, de pouco mais de 2 milhões de doses de reforço, 
foi aplicado na população com mais de 60 anos e lembrou que, mes-
mo com a elevada cobertura vacinal, a população idosa é a que tem 
mais riscos de complicações decorrentes da Covid-19.

Para a Pneumologista Margareth Dalcomo, da Fundação 
Oswaldo Cruz Fiocruz), há várias justificativas para garantir a 
dose de reforço aos mais velhos, como o maior índice de complica-
ções e mortalidade pela Covid-19 e uma proteção menor das vaci-
nas nas pessoas com idade mais avançadas.

A médica enfatizou que o recomendado é que a dose de refor-
ço seja de uma vacina diferente da primeira e segunda doses.

Assim sendo, dada a importância do tema previsto na presente 
iniciativa, o Projeto de Lei deve prosperar em sede de análise de méri-
to legislativo nesta Comissão Temática Permanente, motivo pelo qual 
voto por sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 318/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 318/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 24 de novembro de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Doutor Yglésio                                
Deputado Carlinhos Florêncio                         
Deputado Arnaldo Melo                                   
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COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 047 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

533/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dispõe 
acerca do direito de usuários do sistema de saúde privado a acom-
panhante durante todo o tempo de permanência em atendimento 
ou internação.

Após ser examinado preliminarmente pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei foi integralmente apro-
vado na forma do texto original (Parecer nº 839/2021) e vem agora 
para esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  
ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Justifica o autor da propositura, ora em análise, que a presen-
ça de visitantes e de acompanhantes nos serviços de saúde mantém a 
inserção social do paciente e torna a comunidade também responsável 
e coprodutora do cuidado em saúde. Ela auxilia, ainda, na identifica-
ção das necessidades da pessoa internada, o que possibilita elaborar e 
acompanhar com mais eficácia o projeto terapêutico. Por essas razões, 
crianças, adolescentes, mulheres durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto, pessoas com deficiência e idosos, já têm assegurado, por 
lei, o direito a acompanhante durante todo o período de internação. 
Assim, resta estender esse direito ao conjunto dos usuários de serviços 
de saúde, em prol de novos padrões de comportamento, solidariedade 
e humanização do cuidado.

É essencial para a plena saúde do hospitalizado o seu 
acompanhamento por pessoa de sua confiança, devendo os hospitais 
proporcionem condições adequadas para a permanência do 
acompanhante, inclusive em tempo integral, quando assim permitirem 
as condições de segurança assistencial, este procedimento busca 
solidificar iniciativas como a Política Nacional de Humanização, 
criada em 2003 pelo governo federal, e a «Carta dos Direitos dos 
Usuários da Saúde», aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 
2009. Os dois documentos têm como base princípios de cidadania, 
entre eles o direito ao atendimento humanizado.

A presença de visitantes e de acompanhantes nos serviços de 
saúde mantém a inserção social do paciente e torna a comunidade tam-
bém responsável e coprodutora do cuidado em saúde. Esta iniciativa 
contribui para dar estabilidade e perenidade à política de humaniza-
ção no âmbito hospitalar, pois o indivíduo internado se encontra mais 
fragilizado e, portanto, com maior necessidade de contar com os seus 
vínculos afetivos, e o acompanhante em tempo integral pode auxiliar a 
equipe técnica nos cuidados ao paciente, bem como favorecer a comu-
nicação de informações sobre ele.

Diante das considerações acima, o Projeto de Lei deve pros-
perar em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Te-
mática Permanente, motivo pelo qual voto por sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 533/2019.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde 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 24 de novembro de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Doutor Yglésio                                
Deputado Carlinhos Florêncio                         
Deputado Arnaldo Melo                                   

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 048 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

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 Intrauteri-
no (SIU) em mulheres casadas, em união estável ou qualquer forma 
de relacionamento afetivo. 

Após ser examinado preliminarmente pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei foi aprovado na forma do 
texto original (Parecer nº 863/2021) e vem agora para esta Comissão 
Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, 
nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saú-
de e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;  
ações, serviços e campanhas de saúde pública; medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Hodiernamente, planos e seguros privados de assistência à saú-
de estão exigindo o consentimento do companheiro para a inserção 
de Dispositivo Intrauterino (DIU) ou Sistema Intrauterino (SIU) em 
mulheres casadas ou em união estável, no entanto, segundo Marlton 
Fontes Mota, professor da Universidade Tiradentes e advogado nas 
áreas de Direito Civil e Consumidor, com experiência em Direito à Saú-
de e Direito Médico, a prática é considerada abusiva por, flagrante-
mente, ser uma afronta à condição e dignidade da mulher e representa 
um verdadeiro retrocesso social e um grave ferimento aos preceitos de 
liberdade e igualdade e da dignidade humana, contidos na Constitui-
ção Federal de 1988, além de inferir à mulher uma conduta danosa de 
afronta à sua autonomia e privacidade, uma violência intimidadora à 
sua livre vontade e uma limitação abusiva dos seus direitos sexuais e 
reprodutivos.

Esta é uma exigência  que a Lei Maria da Penha (Lei 
n°11.340/2006) configura ser uma das formas de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, a violência sexual, ao impedí-la de usar 
qualquer método contraceptivo. A exigência dos planos de saúde, se-
gundo pesquisas, estaria baseada nos termos da Lei nº 9.263/1996, a 
chamada de ‘lei do planejamento familiar’. Esta legislação define o 
planejamento familiar como sendo o conjunto de ações de regulação da 
fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 
aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.

O procedimento de implante de dispositivo intrauterino (DIU) 
faz parte do rol de coberturas obrigatórias determinadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde a Resolução Normativa – 
RN nº192/2009, tendo sido reiterada pela RN 465/ANS/2021.

Diante da conduta adotada pelos planos e operadoras de saúde 
em exigir o consentimento do cônjuge para o procedimento de implante 
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do DIU, houve repercussão e registros de propostas para Projetos de 
Lei tramitando na Câmara dos Deputados. Um exemplo foi a iniciativa 
do Deputado Federal Ricardo Silva, de 05.08.2021, que visa proibir 
que planos e seguros privados de assistência à saúde exijam consen-
timento 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.

Diante das considerações acima, o Projeto de Lei deve pros-
perar em sede de análise de mérito legislativo nesta Comissão Te-
mática Permanente, visto que visa proteger e cuida da saúde da 
mulher, assegurando o direito ao seu planejamento reprodutivo, 
motivo pelo qual voto por sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, voto pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 394/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 394/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 24 de novembro de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Carlinhos Florêncio                         
Deputado Arnaldo Melo                                   

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 679 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 249/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que Dispõe sobre a reparação de 
danos e a aplicação de multa nos casos de pichação, depredação, des-
truição e outros meios de danificação do patrimônio público.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica obrigado a 
reparar integralmente o dano e a pagar multa no valor de 5 (cinco) a 20 
(vinte) Salários Mínimos vigente, aquele que pichar, destruir, depredar 
ou danificar bem móvel e imóvel integrante do Patrimonio Publico Es-
tadual.

   Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.068, de 17 de julho de 
2019, que Estabelece diretrizes para a prevenção e a punição de atos de 
vandalismo, pichação e depredação do patrimônio público e privado, no 
âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vo-
tação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 249/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.068, de 17 de julho de 2019, o qual 
possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 249/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto 

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
Deputado Neto Evangelista                                                 ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 769 /2021

RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 416/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a criação do 
Programa Itinerante de prevenção às drogas e atenção aos familiares 
adictos no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criado Programa 
Itinerante de prevenção às drogas e atenção aos familiares adictos no 
âmbito do Estado do Maranhão.  O objetivo do programa, além de con-
solidar ações que de ato ofereçam o apoio que dependentes e familiares 
necessitam, alcance os municípios no sentido de acompanhar a prática 
do que já está previsto na Política Nacional sobre Drogas.

Consta na justificativa do autor da propositura de lei sob exame, 
que a prevenção às drogas não é uma problemática recente em nosso 
Estado e, principalmente, em nosso País, que de alguma forma tem sido 
combatida. No entanto, este combate é realizado através de iniciativas 
isoladas e separadas. Entendemos que um dos compromissos do Poder 
Público é de unificar as alternativas de combate e alguns males no nosso 
Estado.

Cumpre mencionar segundo Fio Cruz, que no Brasil a substância 
ilícita mais consumida é a maconha: 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 
anos já a usaram ao menos uma vez na vida. Em segundo lugar, fica a 
cocaína em pó: 3,1% já consumiram a substância. Nos 30 dias anterio-
res à pesquisa, 0,3% dos entrevistados afirmaram ter feito uso da droga, 
(https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-revela-dados-sobre-o-consu-
mo-de-drogas-no-brasil)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

416/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 416/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 23 de novembro de 2021.

                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto 

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
Deputado Neto Evangelista                                                 ________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                            

_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 777 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 309/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Roberto Costa, que Altera a Lei nº 10.169/2014 (Lei 
Estadual de Proteção aos Animais), vedando, para fins de adestramento, 
a fabricação, comercialização e/ou uso de coleiras com impulso ele-
trônico (“coleiras de choque”) em qualquer tipo ou espécie de animal.

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo acres-
centar dispositivos ( Art.24-A, parágrafo único ,  Art.33 (inciso VII), 
Art.35 ( inciso V), Art.44 (inciso XII)  à Lei nº 10.169, de 05 dezembro 
de 2014, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

Artigo 24-A - Fica proibido, para fins de adestramento, a fa-
bricação, comercialização e/ou uso, em qualquer tipo ou espécie de 
animal, de coleiras com impulso eletrônico (“coleiras de choque”) no 
Estado do Maranhão, aplicando-se tal vedação a qualquer modalida-
de de comércio, seja físico ou digital. 

Parágrafo único – A fabricação, comercialização e/ou uso de 
coleiras com impulso eletrônico (“coleiras de choque”), para fins de 
adestramento, configura maus-tratos e acarretará, ao fabricante, ao 
vendedor, ao tutor do animal e ao agente público fiscalizador omis-
so, a imposição das penalidades dispostas nesta Lei, sem prejuízo das 
sanções de natureza civil, penal e/ou administrativa previstas na le-
gislação federal, estadual e municipal.

Art. 33. [...] 
VII - Apreensão do objeto, produto, artefato e afins fabricados, 

comercializados e/ou utilizados em dissonância com as disposições e/ 
ou finalidades protetivas desta Lei.

Art. 35. [...] 
V - Apreensão do objeto, produto, artefato e afins fabricados, 

comercializados e/ou utilizados em dissonância com as disposições e/ 
ou finalidades protetivas desta Lei.

Art. 44 [...] 
XII - Capítulo IX, Adestramento e das Atividades de Diversão, 

Cultura e Entretenimento, que compreenderá do art. 23. ao art. 25;
A alteração proposta é apenas para vedar, para fins de adestra-

mento, a fabricação, comercialização e/ou uso de coleiras com impulso 
eletrônico (“coleiras de choque”) em qualquer tipo ou espécie de ani-
mal, estabelecendo penalidade de apreensão dos produtos utilizados.

Registra a justificativa do autor da propositura de Lei sob exame, 
que Cabe ao Poder Legislativo Estadual proibir a fabricação, a comer-
cialização e o uso de coleiras com impulso eletrônico (“coleiras de cho-
que”), por ser um instrumento de crueldade contra os animais; sendo 
inaceitável que, sob pretexto de “adestrar”, ainda se permita o uso de 
um artefato ultrapassado e visa causar dor desnecessariamente ao ani-
mal. Desta feita, para assegurar que o uso destas coleiras de choque seja 
efetivamente extinto, é necessário proibir a fabricação e comercializa-
ção no Estado do Maranhão; impedindo a circulação e uso deste objeto 
por qualquer meio; tendo a presente proposição a finalidade de coibir 
mais esta conduta de maus-tratos, vedando completamente as possibili-
dades de sua perpetuação no 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. Prevalece o princípio da indelebilidade 
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típi-
cas do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º, de-
legou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras, 
sobre criação e extinção de Ministério.

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

 Por fim, a Constituição Federal de 1988 determina expressamen-
te como atribuição comum e concorrente dos estados, juntamente com 
os demais entes da federação, a preservação da fauna (art. 23, VII e 
art. 24, VI, combinado com o art. 225, § 1º, VII, todos da Constituição 
Federal).

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos admi-
nistrativos é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei 10.169, de 
05 dezembro de 2014, que “Dispõe sobre a proteção a todos os animais, 
no âmbito Estadual” , como bem esclarece a justificativa do autor da 
propositura de Lei.

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

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 309/2021.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 309/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021. 

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                             
Relator: Deputado Ciro Neto 

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
Deputado Neto Evangelista                                                 ________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 783 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e lega-

lidade do Projeto de Lei nº 405/2021 de autoria do Senhor Deputado 
Ciro Neto que “Denomina de Hospital Deputado Dr. Jean Carvalho o 
Hospital de Urgência e Emergência do Estado, localizado no Municí-
pio de Presidente Dutra.”

 Nos termos da propositura de Lei sob exame, fica Denominado 
de Hospital Deputado Dr. Jean Carvalho, o Hospital de Urgência e 
Emergência do Estado, localizado no Município de Presidente Dutra.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela 
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), 
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados 
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinados 
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes 
no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza 
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no 
Art.42, da CE/89.

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

nº 405/2021, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juri-
dicidade. 

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 405/2021, nos termos do 
voto do Relator.               

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

em 23 de novembro de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                             
Relator: Deputado Adelmo Soares 

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   ________________
Deputado Neto Evangelista                                              ________________
Deputado Ciro Neto                                       ________________                                                              
Deputado Antônio Pereira                             ________________                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 810 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Pro-
jeto de Lei n° 418/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington 
do Curso, que Dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilização de 
caixas eletrônicos exclusivos aos usuários que não utilizam o sistema 
de biometria ou impressão digital, nas Agências Bancárias no âmbito do 
Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, as agências bancárias 
no Estado do Maranhão disponibilizarão ao menos um caixa eletrônico 
exclusivo aos usuários não identificados pelo sistema de biometria ou 
impressões digitais, por razões tecnicamente justificadas.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à constitu-
cionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a adequa-
da técnica legislativa das presentes proposições, 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 mem-
bro 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.

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 legisla-
tivo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita 
e inequívoca”.

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de ini-
ciativa 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 in-
constitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “ju-
ridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que dis-
ciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 
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produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”5.

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 Ordiná-
ria, 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 legislati-
va: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito Fe-
deral legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por 
danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, 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.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do tema, 
estampadas na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor).

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando constitu-
cional que trata das competências concorrentes dos entes federados não 
nos dar uma resposta segura quanto aos limites do poder de suplemen-
tação legal dos Estados, o que pode ensejar questionamentos quanto 
à legitimidade de construção legislativa local quando já existe norma 
federal a tratar do tema, no presente caso, as dúvidas quanto a essas li-
mitações são totalmente defenestradas pela própria Lei Federal aplicada 
ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em 
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem 
como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos consumido-
res, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios funda-
mentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respei-
to à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a trans-
parência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios:

(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 

consumidor:
 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequa-

dos de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da ad-
ministração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços pres-
tados ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Por seu turno, o artigo 55, do mesmo código também nos oferece 
azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente Projeto 
de Lei:

 Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter 
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e 
consumo de produtos e serviços.

        § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a 
publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no inte-
resse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação 
e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem 
necessárias.

5  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 658.

Nessa esteira, a edição de Lei Estadual para a regulamentação 
de direitos do consumidor é possível, desde que não vá de encontro à 
norma geral federal.

 Observa-se que o presente Projeto de Lei, apesar de louvável, 
uma vez que busca dar mais apoio à população com alguma dificuldade 
em manejar instrumentos tecnológicos, acaba por fragilizar a segurança 
das operações bancárias, justamente, de uma parcela da sociedade que 
é mais suscetível a sofrer ataques de fraudadores, por isso, apesar de 
poder gerar um transtorno momentâneo, que pode ser facilmente re-
solvido por um funcionário da instituição bancária, é necessário que as 
transações financeiras, em particular dessa parte da população, tenham 
critérios rígidos de segurança, visando a proteção do consumidor, por-
tanto, a suplementação proposta não está em acordo com a legislação 
federal que regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do Projeto de Lei, verifica-se que esse 
não se coaduna com o Sistema de Proteção ao Consumidor insta-
lado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consu-
midor).

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 418/2021.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 418/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                             
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                         ______________                             
Deputado Doutor Yglésio                                      ______________                               
Deputado Neto Evangelista                                ______________                           
Deputado Antônio Pereira                                                 ______________
                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 816 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e 

legalidade do Veto Parcial  aposto ao Projeto de Lei nº 023/2021, 
de autoria do Senhor Deputado Estadual Rildo Amaral, que Dispõe 
sobre financiamento e aquisição facilitada do sistema de energia so-
lar fotovoltaica por servidores públicos efetivos ativos e inativos, 
militares e pensionistas do Estado do Maranhão, com pagamento 
de parcelas mensais por meio de consignação em folha e dá outras 
providências.

No controle que cabe ao Chefe do Executivo Estadual fazer (art. 
47, segunda parte, da Constituição Estadual), deve-se analisar a consti-
tucionalidade e o interesse público. Caso o projeto apresente inconsti-
tucionalidade e/ou seja contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total 
ou parcialmente, apresentando a mensagem com as razões do veto. 

No caso em tela, a Mensagem nº 092/2021, do Poder Execu-
tivo, foi enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão, na qual 
o Governador Maranhense apresentou as razões do Veto Parcial 
ao Projeto de Lei nº 023/2021, considerando-o inconstitucional, por 
conter vício formal e material.6

6  art. 2º, 3°, 4°, 5° e 7° do Projeto de Lei nº 023/2021
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A proposta legislativa em apreço, em linhas gerais, tem por fina-

lidade autorizar o Poder Executivo a conceder incentivo aos servidores 
públicos estaduais (ativos e inativos) que desejem adquirir sistema de 
energia solar fotovoltaica. O incentivo ocorreria por meio da possibili-
dade de pagamento mediante consignação em folha.

Não obstante a relevância da matéria, verificada, em especial, no 
estímulo à utilização de fontes de energia renováveis e de baixo impac-
to ambiental, há de ser negada sanção à parcela dos dispositiv3os do 
Projeto de Lei nº 023/2021, pelas razões a seguir delineadas:

O art. 2º assim dispõe:
Art. 2º Faculta aos casais que são servidores públicos, aposenta-

dos, militares e pensionistas a escolha pela divisão do valor do finan-
ciamento nos respectivos contracheques na proporção desejada.

O referido dispositivo faculta aos casais a possibilidade de di-
visão do valor do financiamento em cada contracheque, na proporção 
desejada.

Inicialmente, há de se registrar que a propositura não estabelece 
o que pode ser considerado como “casal” para fins de aplicação da 
norma, assim não é possível identificar se a relação necessariamente 
precisa de decorrer de casamento, de união estável ou de contrato, por 
exemplo, de namoro qualificado.

Ademais, os limites dos descontos em folha de pagamento não 
decorrem de desejo do servidor contratante da operação de crédito, 
mas sim dos limites decorrentes de sua margem de crédito consignável, 
bem como do percentual máximo de comprometimento da remunera-
ção, aplicável a todos os servidores públicos estaduais indistintamente 
(art. 12 e 13 do Decreto Estadual nº 28.798, de 21 de dezembro de 
2012).

Tais lacunas contribuem para a insegurança jurídica, subprincí-
pio do Estado de Direito. Dentre os princípios materiais concretizado-
res do princípio geral de segurança, destaca-se o Princípio da Precisão 
ou Determinabilidade das Leis, o qual exige a clareza das normas le-
gais e densidade suficiente na regulamentação legal. Assim, para aten-
der ao princípio da segurança jurídica, uma norma deve versar sobre 
matéria determinada (densa) e de forma coerente.

Nesse contexto, a não indicação do que se pode considerar como 
“casal” e a previsão que o valor a ser objeto de financiamento median-
te consignação em pagamento será fixado na proporção desejada pelo 
servidor (à revelia da margem de crédito consignável e do percentual 
máximo de comprometimento da remuneração), forçoso reconhecer 
que o art. 2º do Projeto de Lei nº 023/2021 viola o princípio da segu-
rança jurídica, sendo essa a razão pela qual oponho-lhe veto.

De outro giro, o art. 4º, abaixo transcrito, fixa a necessidade de 
estabelecimento, pelo Poder Executivo (em regulamento), de parâme-
tros para negociação com os municípios no que diz respeito a impostos, 
tarifas e taxas; com fornecedores de componentes do sistema de ener-
gia solar e com agentes financeiros públicos e privados no sentido de 
garantir financiamento a juros mais acessíveis para a

aquisição do sistema.
Art. 4º O Poder Executivo estabelecerá, por meio de regulamen-

tação, os parâmetros de negociações com os municípios no que diz res-
peito a impostos, tarifas e taxas; com fornecedores de componentes 
do sistema de energia solar e com os agentes financeiros públicos e 
privados no sentido de garantir financiamento a juros mais acessíveis 
para a aquisição. [grifo nosso]

Por tais razões, ante a impossibilidade jurídica de o Estado do 
Maranhão subverter a repartição constitucional de competências e re-
gular relações cujo disciplinamento foi conferida a outros entes fede-
rados, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao art. 4º da proposta 
legislativa em comento.

Ademais, considerando que não cabe Estado do Maranhão res-
tringir a liberdade dos servidores públicos em contratar objetos e ser-
viços disponíveis no mercado, oponho veto aos arts. 3º e 5º do Projeto 
de Lei nº 023/2021 tanto por desconsiderar as espécies de sistema de 
energia solar fotovoltaica (o que pode limitar a escolha dos servidores 
que desejarem adquirir o sistema utilizando o pagamento consignado 

em folha) quanto por não deixar claro se o financiamento em “outra 
propriedade” somente será aplicável para os servidores que residam 
em condomínios ou blocos de apartamentos.

Por fim, o art. 7º do Projeto de Lei nº 023/2021, abaixo transcri-
to, fixa prazo para que o Poder Executivo edite decreto regulamentar. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias. [grifo nosso] 

Ao fixar prazo para que o Poder Executivo exerça a função regu-
lamentar prevista no art. 64, III, da Constituição do Estado do Mara-
nhão, o Projeto de Lei em apreço, não somente restringe o exercício de 
um poder administrativo para além das hipóteses constitucionalmente 
previstas, como também infringe o princípio da harmonia e indepen-
dência entre os poderes.

Nessas circunstâncias, tendo em vista o princípio da harmonia 
e independência dos poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, 
Constituição da República) e considerando que o legislador infracons-
titucional não pode interferir na construção do constituinte, de modo 
a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes estatais, 
é que se opõe veto também ao art. 7º do Projeto de Lei nº 023/2021.

Assim sendo, os dispositivos, ora vetados, do Projeto de Lei, vio-
lam o princípio da reserva de iniciativa e, consequentemente, o prin-
cípio da separação dos poderes, padecendo de inconstitucionalidade 
formal.

Portanto, as razões do veto parcial aposto ao Projeto de Lei nº 
023/2021, são convincentes, o que opinamos pela manutenção do mes-
mo.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO DO VETO PAR-

CIAL  aposto ao Projeto de Lei nº 023/2021, por encontra-se eivado 
de vício de inconstitucionalidade formal e material.

É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto aos dispositivos 
do Projeto de Lei nº 023/2021, nos termos do voto do Relator

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

em 23 de novembro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 845 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da Proposta de Emenda Constitucional nº 

004/2021, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que “Al-
tera os arts. 12, 19, 216, 223 e 259, da Constituição Estadual para 
incorporar-lhes a nomenclatura ‘pessoa com deficiência’, utilizada 
pela Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com De-
ficiência.”

A Proposta de Emenda Constitucional, em epígrafe, esteve em 
pauta, para recebimento de Emendas no prazo de 10 (dez) dias, nos 
termos do Art. 260, § 1º, do Regimento Interno, decorrido o prazo regi-
mental sem receber emendas ou substitutivo.

Em síntese, a presente PEC, propõe a adequação de dispositivos 
originais, da Constituição do Estado do Maranhão, no que se refere a 
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expressão “pessoas portadoras de deficiência”, para “pessoas com de-
ficiência”.

Registra a justificativa do autor que as pessoas com deficiência, 
antes tratadas de maneira excludente ou com indiferença, são agora 
titulares de direitos, em que pesem as dificuldades e os preconceitos 
ainda existentes.

 Várias já foram as expressões usadas para fazer referência 
às pessoas com deficiência. Desde a incorporação da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
equivalente à emenda constitucional, o direito brasileiro passou a 
reconhecer a adequação da expressão “pessoa com deficiência” em 
detrimento de outras, já consideradas inadequadas, como “pessoa 
portadora de deficiência” ou “portador de deficiência”. As deficiências 
não são “portáteis”, como algo que a pessoa carrega. A expressão 
corrente enfatiza tratar-se intrinsecamente de pessoas, que não podem 
ser estigmatizadas ou reduzidas pela ênfase à deficiência.

Nossa Constituição Estadual do Estado do Maranhão, contudo, 
convive com uma pluralidade de referências às pessoas com deficiên-
cia. Em dispositivos originais da época de sua promulgação, a Consti-
tuição se vale das citadas expressões inadequadas, como bem esclarece 
o autor da propositura.

Analisar-se-á, a seguir, a constitucionalidade, a juridicidade, a 
legalidade e a técnica legislativa.

O poder de alteração das normas constitucionais encontra-se in-
serido na própria Constituição, pois decorre de uma regra jurídica de au-
tenticidade constitucional, portanto, conhece limitações constitucionais 
expressas e implícitas e é passível de controle de constitucionalidade.

Quanto à iniciativa da proposição, a Carta Estadual, em simetria 
com a Federal, assegura a determinadas pessoas ou grupo de pessoas a 
iniciativa para a deflagração de proposições legislativas.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. No caso 
das Propostas de Emendas Constitucionais, o art. 41, da Constituição do 
Estado do Maranhão, determina da seguinte forma quanto à iniciativa: 
“A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I – de um 
terço, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa; II – do 
Governador do Estado; III – de mais da metade das Câmaras Muni-
cipais do Estado, com a manifestação de cada uma delas por maioria 
relativa de seus membros”.

A presente Proposta de Emenda Constitucional é corretamente 
subscrita por um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais, não ha-
vendo, portanto, objeções nesta fase do processo legislativo.

Na organização federativa do Estado Brasileiro, garantiu-se auto-
nomia a todos os Entes Federativos. Ou seja, eles possuam a capacidade 
de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.

Passado este ponto de iniciativa, verifica-se que a proposta não 
esbarra nas limitações ao Poder de Reforma contidas nos §§ 1° e 5°, do 
art. 41 da CE/1989, e no  § 2º, do art. 259, do RIALE: não está em vi-
gor nem intervenção federal, nem Estado de Defesa ou Estado de Sítio 
(anormalidades institucionais); e a matéria constante na PEC Estadual 
em comento pode ser apresentada porquanto não houve, na atual sessão 
legislativa, outra PEC Estadual rejeitada ou havida por prejudicada com 
o mesmo objeto.

Desta feita, não há qualquer vício a macular a Proposta de Emen-
da Constitucional, estando, portanto, a matéria em consonância com as 
disposições legais e constitucionais.

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

opino pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 
004/2021, por não possuir nenhum vício formal nem material de in-
constitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição Esta-
dual nº 004/2021, nos termos do voto do Relator. 

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

em 23 de novembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
________________________                                      _________________________
________________________                                      _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 850 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Total aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 265/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do 
Curso, que Considera de Utilidade Pública a Academia Maranhense de 
Ciências, Letras e Artes Militares (AMCLAM).

Através da Mensagem nº 062/2021, esclarece o Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, usando da faculdade que lhe confere 
o artigo 47, caput e do art. 64, IV, da Constituição Estadual, vetou in-
tegralmente o Projeto de Lei Ordinária nº 265/2021, que Considera de 
Utilidade Pública a Academia Maranhense de Ciências, Letras e Ar-
tes Militares (AMCLAM), por contrariar o interesse público, apresen-
tando propositura de Lei com o mesmo teor de Lei já sancionada.  

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

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

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que há de ser negada sanção ao Projeto de Lei nº 265/2021, vez que 
a matéria se encontra integralmente regulada pela Lei nº 11.291, de 
8 de julho de 2020, que já considerou de Utilidade Pública a referida 
Associação.

Desse modo, por não trazer qualquer novidade jurídica capaz de 
justificar seu prosseguimento nas demais fases do processo legislativo, 
forçoso reconhecer que é contrária ao interesse público a sanção de 
proposta legislativa que reproduz comando normativo idêntico à norma 
jurídica já existente.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Ao analisarmos a matéria verificamos que assiste razão ao Go-
vernador, tendo em vista que o referido Projeto de Lei fere o interesse 
público, fundamento do regime jurídico administrativo, tendo lugar na 
conformidade do sistema normativo, segundo seus limites e condições.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela MANUTENÇÃO do Veto Total 

aposto ao Projeto de Lei nº 265/2021, por contrariar o interesse pú-
blico.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
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votam pela MANUTENÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei 
nº 265/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                            
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Ciro Neto                                         _______________                             
Deputado Doutor Yglésio                                    _______________                                 
Deputado Neto Evangelista                                               _______________
Deputado Antônio Pereira                                                  _______________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                            

_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 864 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 474/2021, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, 
que  Obriga os Planos de Saúde que atuam no âmbito do Estado do 
Maranhão a instalarem e manterem postos presenciais de atendimento 
e dá outras providências.

Nos termos da presente propositura de Lei, ficam as operadoras 
dos planos de saúde que atuam no Estado do Maranhão, obrigadas a 
instalarem e manterem postos presenciais de atendimento na capital do 
Estado e nos municípios com mais de cem mil habitantes.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

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 legisla-
tivo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita 
e inequívoca”.

O Projeto de Lei, ora em análise, tem a finalidade de obrigar os 
planos de saúde que atuam no âmbito do Estado do Maranhão a instala-
rem e manterem postos presenciais de atendimento.

Portanto, verifica-se que o referido Projeto de Lei, impõe ônus 
desproporcional as empresas de plano de saúde, atentado contra os 
princípios da livre iniciativa e concorrência, insculpido no art. 170, da 
CF/88.

Dessa feita, o citado dispositivo defenestra a arquitrave constitu-
cional da proporcionalidade, que em conjunto com o princípio da proi-
bição de excesso ou da razoabilidade, consubstancia uma pauta de natu-
reza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, bom senso, 
prudência, moderação, justa medida, direito justo e valores afins7.

Nessa quadra, o Supremo Tribunal Federal já detém entendimen-
to coibindo a imposição de obrigações desproporcionais a agentes pri-
vados sob a justificativa de proteção da relação consumerista. Vejamos: 

Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Lei estadual. Obrigatoriedade de prestação do serviço de empaco-
tamento em supermercados. 1. Em relação ao conhecimento da ação 
direta, decorrente de conversão de reclamação, são perfeitamente com-
preensíveis a controvérsia e a pretensão da requerente, relacionadas à 
invalidade da Lei estadual nº 2.130/1993 frente à Constituição. Além 

7  BULOS. Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 
8 ed. rev e atual. de acordo com a Emenda Constitucional n. 76/2013. 
São Paulo: Saraiva, 2014.

disso, não houve prejuízo ao contraditório, mesmo porque a requerente 
anexou à sua petição cópia da inicial da ADI 669, ajuizada contra lei 
anterior praticamente idêntica, que contém toda a argumentação ne-
cessária para o julgamento do mérito. 2. Acerca do vício formal, toda 
e qualquer obrigação imposta a agentes privados acabará produzin-
do, direta ou indiretamente, impactos sobre a atividade empresarial 
ou de ordem trabalhista. Sendo assim, não se vislumbra usurpação da 
competência legislativa privativa da União, prevista no art. 22, I, da 
Constituição. Também não parece ser o caso de evidente invasão da 
competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse 
local, tal como disposto no art. 30, I, da CF/88, de que é exemplo a 
competência para disciplinar o horário de funcionamento de estabele-
cimentos comerciais (Súmula Vinculante 38). 3. Por outro lado, a Lei 
nº 2.130/1993, do Estado do Rio de Janeiro, padece de vício material. 
Isso porque a restrição ao princípio da livre iniciativa, protegido pelo 
art. 170, caput, da Constituição, a pretexto de proteger os consumido-
res, não atende ao princípio da proporcionalidade, nas suas três di-
mensões: (i) adequação; (ii) necessidade; e (iii) proporcionalidade em 
sentido estrito. 4. A providência imposta pela lei estadual é inadequada 
porque a simples presença de um empacotador em supermercados não 
é uma medida que aumente a proteção dos direitos do consumidor, mas 
sim uma mera conveniência em benefício dos eventuais clientes. Trata-
-se também de medida desnecessária, pois a obrigação de contratar um 
empregado ou um fornecedor de mão-de-obra exclusivamente com essa 
finalidade poderia ser facilmente substituída por um processo mecânico. 
Por fim, as sanções impostas revelam a desproporcionalidade em sen-
tido estrito, eis que capazes de verdadeiramente falir um supermercado 
de pequeno ou médio porte. 5. Procedência da ação, para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei nº 2.130/1993, do Estado do Rio de Janei-
ro, confirmando-se a liminar deferida pelo Min. Sepúlveda Pertence. 
(ADI 907, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) 
p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 
01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 23-11-2017 
PUBLIC 24-11-2017).

 Ademais, os arts. 22, VII e 21, VIII, ambos da Constituição Fe-
deral, atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fisca-
lizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam 
os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica 
dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atua-
rial.

Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente 
em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não au-
toriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações con-
tratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da 
União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I).

Assim sendo, a propositura de lei sob exame é inconstitucional, 
seja porque dispõe sobre obrigações contratuais privadas, seja por-
que a regulação dos planos de saúde, em particular, está incluída na 
competência privativa da União. Portanto, somos pela rejeição da 
proposição.

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

mos pela rejeição do Projeto de Lei nº 474/2021, por possuir vício 
material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 474/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.    

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                             
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Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                          _____________                            
Deputado Doutor Yglésio                                         _____________                            
Deputado Ciro Neto                                                            _____________
Deputado Antônio Pereira                                                  _____________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                            

_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 868 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 481/2021, de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que 
Dispõe sobre a Isenção das Custas e Emolumentos Cartorários para As-
sociações Quilombolas no Estado do Maranhão.

O presente Projeto de Lei, propõe que as Entidades Quilombolas 
ficam isentas das custas e emolumentos cartorários no Estado do Ma-
ranhão.

Prevê ainda a propositura, que fica atribuído a isenção das se-
guintes custas: registro do Estatuto, ata notarial e relação dos membros; 
reconhecimento de firma simples; autenticação de copias; Certidões; 
procurações gerais.

É importante ressaltar, que a Carta Republicana determina quais 
os órgãos e quais os procedimentos de criação da norma, em respeito ao 
devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas pelo 
Poder competente.

Tal princípio a que está submisso o Poder Público não permite 
que haja arbitrariedade por parte de qualquer ente que dele faça parte, 
sob pena de ferir-se o Estado Democrático de Direito e a segurança 
jurídica.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na Constituição 
Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.

A Constituição Federal reserva ao Judiciário determinadas maté-
rias para iniciativa de Projetos de Leis:

“Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos inter-

nos, com observância das normas de processo e das garantias proces-
suais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos 
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos 
que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correi-
cional respectiva;

[...]
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos 

Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado 
o disposto no art. 169:

[...]
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de 

seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde hou-
ver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados;

[...]
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
[...]
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Es-

tados criarão:
[...]
§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente 

ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”.

Deste modo, verifica-se que a Constituição Federal estabelece 
que as custas e emolumentos são destinados exclusivamente ao custeio 
dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Já a Emenda 

Constitucional nº 45/2004 garantiu ao Poder Judiciário a destinação ex-
clusiva de custas e emolumentos.

Assim sendo, não tem como prosperar o Projeto de Lei em refe-
rência com base nos fundamentos supracitados.

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

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 481/2021, por possuir vício 
formal de iniciativa.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 481/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                                                                                                  

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                             
Relator: Deputado Ciro Neto

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                         ______________                             
Deputado Doutor Yglésio                                       ______________                              
Deputado Neto Evangelista                                                ______________
Deputado Antônio Pereira                                                 ______________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                            

_________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 885 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 505/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Casa dos Açores 
do Maranhão - CAMAR, com sede e foro no Município de São Luís, 
Estado do Maranhão.

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

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

A Casa dos Açores do Maranhão – CAMAR, é pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administra-
tiva e financeira, duração por tempo indeterminado e de caráter 
cultural, produtivo, ambiental e sócio educativo, e tem por objeti-
vos: prestação de quaisquer serviços que possam contribuir com o 
crescimento e desenvolvimento das atividades culturais, ambientais 
e produtivas, e que proporcione melhoria na condição de vida de 
seus associados e do público em geral.

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 505/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          __________

_______________                                                 
                

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 886 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 506/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação Comu-
nitária Renascer da Vila São Luís, com sede e foro no Município de 
São Luís, Estado do Maranhão.

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

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

A Associação Comunitária Renascer da Vila São Luís, é pes-
soa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, duração por 
tempo indeterminado, e tem por finalidades: trabalhar em benefí-
cio das pessoas carentes, pelo progresso da comunidade, prestar as-
sistência de ordem material e social aos seus associados, pendentes 
e a comunidade em geral. Além de desenvolver ações de proteção 
à família, à infância, à maternidade, adolescência e a idosos dos 
membros da comunidade e adjacências, sempre em promoção de 
atividades e finalidades de relevância pública e social.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 506/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

        
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 887 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 507/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que Considera de Utilidade Pública a União 
Espírita dos Umbandistas do Município de São Bento/MA, com 
sede e foro no Município de São Bento, Estado do Maranhão.

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

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

A União Espírita dos Umbandistas do Município de São Ben-
to/MA, é uma sociedade civil, duração por tempo indeterminado, e 
tem por finalidades: o desenvolvimento da doutrina espírita, bem 
como a realização de trabalhos de assistência social, em todos os 
seus campos, podendo para tanto criar e manter departamentos 
próprios.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 507/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 888 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 519/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Rildo Amaral, que Considera de Utilidade Pública a Associação de 
Parkinson de Açailândia - APA, com sede e foro no Município de 
Açailândia, Estado do Maranhão.

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

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

A Associação de Parkinson de Açailândia - APA, é uma as-
sociação de direito privado, beneficente, com fins não econômicos, 
com duração por tempo indeterminado, e tem por finalidades: con-
gregar as pessoas portadoras da Doença de Parkinson, seus familia-
res e cuidadores; promover a integração e promoção social; criar, 
manter e desenvolver atividades e serviços de assistência aos seus 
associados, entre outras.

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

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

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

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

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 519/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

                   
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 889 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de  Lei nº 528/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação “Toda 
Criança Feliz”, com sede e foro no Município de Pedreiras, Estado 
do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-

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

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

A Associação “Toda Criança Feliz” é uma associação civil, de 
natureza filantrópica, sem fins lucrativos, com duração por tempo 
indeterminado, e tem como suas finalidades: favorecer a formação 
humana e espiritual, assim como o desenvolvimento das capacida-
des físicas, intelectuais, artísticas, culturais e lúdicas; promover e 
acompanhar a aprendizagem escolar tanto na Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, como complemento da ação educativa for-
mal; formação e capacitação de jovens e adolescentes mediante 
cursos; favorecer uma rede de cooperação e participação de vo-
luntários locais e internacionais como apoio à entidade; promoção 
cultural, esportiva, diversão e de lazer; promoção do voluntariado; 
promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais; trabalhar em redes e 
parcerias com outras instituições; promoção de programas de saú-
de.

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

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

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

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 528/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          __________

_______________                          
               

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 890 /2021

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

recer, o Projeto de Lei nº 529/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Irmã 
Dilce Coelho, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão.

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

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

O Instituto Irmã Dilce Coelho, sob a Sigla IIDC, é uma en-
tidade beneficente de direito privado e sem fins lucrativos, apar-
tidária, sem discriminação política, raça, cor, gênero ou condição 
social, autônoma, com sede e foro nesta cidade de São Luís, Estado 
do Maranhão, com duração por tempo indeterminado, tendo como 
objetivos: atender situação de vulnerabilidade social, pelo progres-
so da comunidade, prestar assistência social aos associados e de-
pendentes e prestações de serviços bem como: desenvolver ações 
de proteção à família, à infância, à maternidade à adolescência e a 
velhice; amparo às crianças e adolescentes carentes; ações de pre-
servação, habitação e reabilitação e integração à vida comunitária 
de pessoas com deficiências, 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 pre-

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 529/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

       
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 891 /2021

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

recer, o Projeto de Lei nº 530/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Flores-
cer, com sede e foro no Município de São José de Ribamar, Estado 
do Maranhão.

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

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-

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

O Instituto Florescer, também designado sob a sigla IF, pessoa 
jurídica de direito privado, com atuação predominante nas áreas de 
promoção da saúde, prevenção, educação e assistência social, cons-
tituída sob a forma de Associação Civil, sem fins lucrativos, com 
personalidade própria, gozando de autonomia patrimonial, finan-
ceira e administrativa, com duração por tempo indeterminado. 

Tem seus objetivos voltados à promoção de atividades e fi-
nalidades de relevância pública e social, visando: acolhimento em 
Comunidade Terapêutica para mulheres maiores de 18 anos com 
transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substân-
cias psicoativas, ou que estejam em situação de vulnerabilidade so-
cial; promover a saúde, prevenção, recuperação, reinserção social 
e apoio às mulheres nas condições acima descritas; promover ações 
voltadas ao desenvolvimento da cultura, defesa e conservação do 
patrimônio histórico e artístico, 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 pre-

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

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 530/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

                          
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 893 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 070/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Ariston Ribeiro, manifestando extensa admiração à 
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão – FIEMA, pela passa-
gem dos cinquenta e três anos de existência dessa importante entidade 
representativa da indústria maranhense.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão vem a público 
externar votos de congratulação e de reconhecimento à Federação das 
Indústrias do Estado do Maranhão – FIEMA, na pessoa do seu presi-
dente Edilson Baldez das Neves, demais diretores e colaboradores pela 
passagem dos seus 53 anos de ativa contribuição ao fortalecimento da 
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indústria do Maranhão. A Federação foi criada pela Carta Sindical do 
Ministério dos Negócios do Trabalho e Previdência, em 27 de setem-
bro de 1968. São integrantes do Sistema Fiema, o Serviço Social da 
Indústria (SESI-MA); o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI-MA) o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-MA) e a Fiema.

 Ao longo da sua existência o SENAI/MA realizou, mais de 
770.000 matrículas no Maranhão nos seus centros de Educação Pro-
fissional e Tecnológico, instalados em São Luís, Açailândia, Bacabal, 
Balsas, Caxias e Imperatriz e nas suas unidades móveis, leva educação 
profissional aos trabalhadores da indústria. 

O SESI/MA, no mesmo período, realizou mais de 500 mil matrí-
culas e prestou atendimento a mais de 3 milhões de empresas, traba-
lhadores e as suas famílias. Em recente ação social aplicou mais de 
100 mil vacinas com cobertura em vários municípios do estado. O IEL/
MA, entre capacitação, palestras, cursos empresariais, treinamentos e 
estágios participou com quase 134 mil atendimentos.

A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão-FIEMA, ao 
longo da sua trajetória tem assumido posturas cada vez mais proativas 
em favor do desenvolvimento industrial do nosso estado. A indústria do 
Maranhão participa hoje com 18,5% do PIB maranhense e recolheu ao 
tesouro estadual mais de R$ 1,2 bilhão em ICMS, em 2019, como bem 
esclarece o autor da propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 070/2021 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 070/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Neto Evangelista

 Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                            _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                             _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 894 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 082/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Ariston Ribeiro, manifestando extensa admira-
ção à Empresa Aço Verde Brasil, importante planta industrial insta-
lada no Município de Açailândia pela conquista da premiação interna-
cional Global Metals Awards 2021, na categoria Revelação ESG, pela 
produção de aço carbono verde, na sua metalúrgica implantada no Ma-
ranhão.  

A Empresa Industrial Maranhense é a primeira aciaria do mundo 
a produzir aço carbono neutro. Disputou o laurel com multinacionais 
de porte como Alcoa, Rio Tinto, Posco e JLW Steel. A empresa é filiada 

ao Sindicato das Indústrias de Ferro Gusa do Estado do Maranhão-SI-
FEMA, entidade filiada a Federação das Indústrias do Estado do Ma-
ranhão-FIEMA, instituição representativa da indústria maranhense.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão vem a públi-
co externar votos de congratulação e de reconhecimento à Aço Verde 
Brasil, na pessoa do seu Presidente, pelo importante laurel recebido 
em Londres. No recebimento da homenagem a empresa destacou a 
importância do trabalho integrado para atingir uma produção limpa 
e sustentável que reduzem os impactos ao meio ambiente, como bem 
esclarece o autor da propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 082/2021 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 082/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 895 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 083/2021, proposta pela 

Senhora Deputada Mical Damasceno, ao Doutor Davi Rafael Silva 
Veras, Defensor Público da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, 
nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão parabeniza o Dr. Davi Rafael Silva Veras, Defensor Público da 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, pelos relevantes serviços 
prestados em defesa da Infância e Juventude.”

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 083/2021 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 083/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 896 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 084/2021, proposta pela 

Senhora Deputada Mical Damasceno, ao Doutor Alberto Pessoa Bas-
tos, Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado do Mara-
nhão, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão parabeniza o Dr. Alberto Pessoa Bastos, Defensor Público 
Geral, pela brilhante condução da Defensoria Pública do Estado do 
Maranhão, especialmente por ter avançado, significativamente, no 
melhoramento dos índices de gestão e inovação, gerando inquestio-
náveis melhoramentos na prestação da assistência jurídica integral e 
gratuita às pessoas hipossuficientes na forma da Lei.”

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 084/2021 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 084/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 897 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 085/2021, proposta pela 

Senhora Deputada Mical Damasceno, ao Doutor José Augusto Gabi-
na de Oliveira, Defensor Público, nos seguintes termos: “A Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão parabeniza o Dr. José Augusto 
Gabina de Oliveira, Defensor Público, pelos relevantes serviços pres-
tados à população maranhense, especialmente no que se refere à as-
sistência jurídica integral e gratuita às pessoas hipossuficientes na 
forma da Lei”.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 085/2021 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 085/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 898 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 086/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admi-
ração ao Coronel Manoel de Oliveira Marques de Sousa Neto, para-
benizando-o pelo excelente trabalho prestado à frente das AÇÕES DA 
OPERAÇÃO ILHA SEGURA.

A operação Ilha Segura vem sendo desenvolvida semanalmente 
em todo o Estado do Maranhão desde o mês de setembro como estraté-
gia elaborada entre Forças de Segurança Pública do Estado – Polícia 
Militar; Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar – no combate à 
criminalidade, com relevantes resultados alcançados, assim como, ga-
rantir o ir e vir do cidadão maranhense, como bem esclarece o autor 
da propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 086/2021 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 086/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 900 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, técnica 

legislativa e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 435/2021, de 
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre 
a “Criação de Protocolo Estadual de identificação e encaminhamento 
das patologias suscetíveis ao suicídio, a ser implantado em toda Rede 
Pública de Saúde do Estado do Maranhão dá outras providências.”

Nos termos do Projeto de Lei, em epígrafe, fica estabelecida a 
criação de um Protocolo Estadual para identificação e encaminhamento 
das patologias que possam desencadear o cometimento de suicídio, a 
ser implantado na rede estadual, visando à sua prevenção.  

O protocolo de que trata a propositura deverá tornar obrigatória 
a notificação imediata à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, 
de doenças suscetíveis à tentativa e/ou consumação de suicídio, iden-
tificadas no âmbito das unidades de saúde, para que sejam tomadas as 
medidas preventivas necessárias, inclusive de ações multidisciplinares, 
à tempo de se conseguir reverter o quadro. 

O sistema federativo consiste na descentralização política e o 
federalismo brasileiro essa descentralização está dividida em 3 (três) 
entes: União, Estados e Municípios. 

Em face da descentralização política há necessidade de delimita-
ção das competências materiais e legislativas que chamamos de repar-
tições verticais das competências, previstas nos art.18 a 32 da Consti-
tuição Federal. 

Assim, como base na repartição vertical das competências, a ma-
téria do referido Projeto Lei insere-se no contexto das normas ineren-
tes saúde que se enquadra na competência material concorrente da 
União, dos Estados e Distrito Federal conforme o art. 24, IX, da 
CF/88. A competência legislativa concorrente ou suplementar consiste, 
necessariamente, na edição de normas gerais pela União e normas es-
pecíficas ou especiais pelos Estados.

Sendo assim, a União já disciplinou a matéria, Portaria nº 1.876, 
de 14 de agosto de 2006 que Institui Diretrizes Nacionais para Preven-
ção do Suicídio, a ser implantadas em todas as unidades federadas, 
respeitadas as competências das três esferas de gestão e em 2006 foi 

lançado um Manual de Prevenção do Suicídio8 .

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

435/2021, por já ser regulamentado. 
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 435/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto 

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
Deputado Neto Evangelista                                                 ________________________
                                            

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 902 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 427/2021, de autoria da Senhora 
Deputada Ana do Gás, que Cria a Carteira Estadual da Saúde da 
Mulher no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criada, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde – SUS do Estado do Maranhão, a Carteira 
Estadual de Saúde da Mulher, nos termos da Lei nº 10.516, de 11 de 
julho de 2002.  

O Projeto de Lei prevê ainda, que a Carteira a que se refere esta 
propositura, ao ser emitida pelos hospitais, ambulatórios, centros e pos-
tos de saúde da rede pública, deverá possibilitar o registro das principais 
atividades previstas no Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher – PAISM, conforme regulamentação a ser feita pela Secretaria 
de Estado de Saúde do Estado do Maranhão.

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

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa previsto no art. 43, incisos III e V, da Constituição Estadual, 
vez que se verifica a competência privativa do Governador do Estado 
quanto à iniciativa de Leis que disponham sobre organização adminis-
trativa, bem como criação, estruturação e atribuição das Secretarias 
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da Administração 
Pública Estadual. 

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

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

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

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

III - organização administrativa e matéria orçamentária;

IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

8 
  Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_
editoracao.pdf
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provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

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

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

tos nesta Constituição; [...] 
V – dispor sobre a organização e o funcionamento da admi-

nistração do Estado na forma da lei; [...]”
Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 

para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades 
públicas.

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

O Projeto de Lei, em análise, viola o princípio da Reserva de 
Iniciativa e, por conseguinte, o Princípio da Separação de Poderes, pa-
decendo de inconstitucionalidade formal. Assim, como prevê o Projeto 
de Lei, sob exame, não pode o Poder Legislativo intervir na esfera re-
servada ao Poder Executivo e demais Poderes, sob pena de ofender o 
princípio constitucional da separação de Poderes. 

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

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

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

Ademais, no âmbito do processo legislativo, é firme a posição 
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “as regras básicas do 
processo legislativo federal- incluídas as de reserva de iniciativa, são de 
absorção compulsória pelos Estados, na medida em que substantivam 
prisma relevante do princípio sensível da separação e independência 
dos poderes” (STF, Pleno, ADI 430/DF.).

Assim sendo, é inconstitucional qualquer tentativa do Poder Le-
gislativo de definir previamente conteúdo para que o Poder Executivo, 
em relação as matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposição le-
gislativa, mesmo em sede de Constituição Estadual. Porquanto ofende, 
a seara administrativa, a garantia de gestão superior dada aquele Poder                         
(autonomia de auto governo), interferindo indevidamente na necessária 
independência e na harmonia entre os Poderes, tolhendo o campo de 
discricionariedade e as prerrogativas próprias do Chefe do  Poder Exe-
cutivo, em ofensa ao Art. 2º da Constituição Federal de 1988.

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

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

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 427/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                      

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                             
Relator: Deputado Adelmo Soares 

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
Deputado Neto Evangelista                                                 ________________________
Deputado Ciro Neto                                                             _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 904 /2021

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

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 428/2021, de autoria 
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Dispõe sobre o registro e a di-
vulgação bimestral dos índices de violência contra a mulher, no âmbito 
do Estado do Maranhão.”

Nos termos da propositura de Lei, sob exame, fica obrigatório 
o registro e a divulgação bimestral dos índices de violência contra a 
mulher no Estado do Maranhão.

Prevê ainda o Projeto de Lei, que o Poder Executivo tornará pú-
blico os seguintes dados sobre a violência contra a mulher:  o número 
de ocorrências registradas pelas Polícia Militar e Civil; o número de 
inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil; o número de inquéri-
tos policiais encaminhados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;

Com efeito,  a preocupação primária da análise da propositura de 
Lei decorre da regulação de atos e procedimentos administrativos, ma-
téria que se encontra disciplinada no âmbito da atividade administrativa 
do Estado, cuja organização, funcionamento e direção superior cabe ao 
Chefe do Poder Executivo, imunes a intervenção do Poder Legislativo, 
a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, da CE/89, senão vejamos:

“Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
(...)
V - dispor sobre a organização e o funcionamento da administra-

ção do Estado
na forma da lei;”
Ademais, é sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe 

do Poder Executivo determinadas matérias para iniciativa de Projetos 
de Leis, in verbis:

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

[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 

Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração 
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 
18/12/1998)

A medida ora proposta, trata-se de atividade nitidamente admi-
nistrativa, representativa de atos de gestão, assim, privativa do Poder 
Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da Administra-
ção. Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina le-
gislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode através de Lei ocupar-se 
da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre 
invadindo área privativa do Poder Executivo. 

É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder 
Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela 
em atos de planejamento, organização, direção e execução de ativida-
des inerentes ao Poder Público. De outro lado, ao Poder Legislativo, 
de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normati-
vos revestidos de generalidade e abstração.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
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para dispor sobre matérias que disponham sobre organização admi-
nistrativa. 

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

O Projeto de Lei, ora em análise, viola o princípio da Reserva 
de Iniciativa (art. 43, incisos III e V, da CE/89) e em consequência o 
Princípio da Separação de Poderes (parágrafo único, do art. 6º, da 
CE/89), padecendo de inconstitucionalidade formal.  

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

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

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo sistema de freios 
e contrapesos – que tem como objetivo evitar a sobreposição de um 
poder sobre outro, mecanismos estes que se encontram expressamente 
previstos ao longo de todo o texto constitucional. 

Por outro viés, a propositura de Lei, ora em análise, também se 
apresenta inconstitucional, por afronta à competência constitucional 
da União para legislar, privativamente, sobre direito penal (art. 22, I, 
CF/88). 

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

428/2021, 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 aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
428/2021, contra o voto do Senhor Deputado Rafael Leitoa.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                      Vota contra
_______________________              Deputado Ciro Neto
_______________________              Deputado Doutor Yglésio
_______________________                Deputado Neto Evangelista

  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 905 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 499/2021, de autoria da 

Senhora Deputada Betel Gomes, que Altera a Lei Estadual nº 9.948, de 
05 de novembro de 2013, que Dispõe sobre a gratuidade do transporte 
coletivo intermunicipal para os maiores de 60 (sessenta) anos de idade.

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo alte-
rar dispositivo (§ 1º, do art. 1º, da Lei nº 9.948, de 05 de novembro de 
2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º (...)
§ 1º Entende-se por empresa de transporte coletivo intermunicipal, 

aquela que presta serviços de transporte de passageiros que transpõe 
os limites entre os municípios compreendidos dentro do Estado, nos 
modais rodoviário, ferroviário e aquaviário.” (NR)

A alteração, ora proposta, visa tão somente, acrescentar a expres-
são “ferroviário”, no dispositivo acima mencionado.

Registra a justificativa da autora da propositura de Lei sob exa-
me, que objetivando a ampliação desse direito, proponho a inclusão do 
modal ferroviário ao texto normativo, considerando que há prestação 
do serviço de transporte coletivo de pessoas em nosso Estado por meio 
da Estrada de Ferro Carajás que interliga municípios do interior à 
capital maranhense, sobretudo, utilizada para o escoamento interesta-
dual de minério de ferro para exportação (Pará-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. Prevalece o princípio da indelebilidade 
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típi-
cas do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º, de-
legou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras, 
sobre criação e extinção de Ministério.

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

 Por fim, a Constituição Federal de 1988, determina expressa-
mente como atribuição comum e concorrente dos estados, juntamente 
com os demais entes da federação, a preservação da fauna (art. 23, VII 
e art. 24, VI, combinado com o art. 225, § 1º, VII, todos da Constituição 
Federal).

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando normas 
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrati-
vos é chamado de atribuição) e sim alterando dispositivo à Lei nº 9.948, 
de 05 de novembro de 2013 (Dispõe sobre a gratuidade do transporte 
coletivo intermunicipal para os maiores de 60 (sessenta) anos de idade), 
objetivando acrescentar a expressão “ferroviário”.

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

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

pela aprovação do Projeto de Lei nº 499/2021.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 499/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021. 

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                             
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                      _________________________
Deputado Neto Evangelista                                                ________________________
Deputado Ciro Neto                                                            _________________________
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 906 / 2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Gover-

nador do Estado submete à apreciação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medida Provisória nº 365, de 03 de novembro de 2021, 
que Dispõe acerca da criação do Programa Expresso do Trabalhador 
a ser viabilizado, fiscalizado e implantado pela Agência Estadual de 
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB.

Nos termos da presente Medida Provisória, fica instituído o Pro-
grama Expresso do Trabalhador que tem como objetivo atender, de for-
ma gratuita, a população cadastrada, bem como conferir mobilidade, 
segurança, conforto e rapidez dos serviços prestados.

Estabelece ainda, a propositura, que os serviços disponibilizados 
ao cidadão, de forma não onerosa, serão prestados e regulamentados 
pela Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana – MOB; as 
rotas utilizadas pelo Expresso do Trabalhador serão constituídas de es-
tudo técnico por setor competente da MOB-MA de forma a alcançar os 
usuários e facilitar o acesso aos serviços de saúde, deslocamento para 
o trabalho e atividades de lazer, fornecendo segurança e assistência aos 
usuários, bem como os beneficiários do Programa Expresso do Traba-
lhador cadastrados pela Agencia de Mobilidade Urbana e Serviços Pú-
blicos –MOB/MA e terão acesso gratuito ao transporte coletivo através 
do uso de cartão individual e intrasferível que será fornecido pela MOB/
MA em conjunto com o Sindicato das Empresas de Transporte – SET. 

Esclarece a Mensagem Governamental, que é consabido que o 
transporte coletivo intermunicipal semiurbano de passageiros apresen-
ta-se como serviço essencial de competência dos estados, de acordo 
com o art. 25, § 3º da Constituição Federal, regulado, no Maranhão, 
por intermédio da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urba-
na - MOB, que tem por finalidade desenvolver estratégias de políticas 
públicas nas áreas de transporte e de mobilidade urbana.

Ocorre que, em audiências públicas realizadas junto as comu-
nidades da Vila Luizão, Araçagi, Parque Araçagi, Divinéia e adjacên-
cias, em áreas fronteiriças ou pertencentes a São José de Ribamar, per-
cebeu-se a necessidade de se dar maior fluidez na mobilidade urbana e 
interurbana do trabalhador entre aqueles bairros e o centro da cidade, 
de forma célere e adequada, especialmente nos horários em que os con-
gestionamentos são mais elevados. Essa operação torna-se possível em 
razão do avanço das obras, executadas pelo Governo do Maranhão, na 
Avenida dos Holandeses e na Avenida Litorânea.

Diante desse contexto, o Estado do Maranhão, por meio da 
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana – MOB, adqui-
riu cinco ônibus coletivos novos com intuito de favorecer as comunida-
des mais atingidas de forma expressa, gratuita e prestando o serviço 
adequado sem prejudicar as concessionárias ou autorizatárias poten-
cialmente impactadas pela implantação de um novo serviço patrocina-
do pelo Estado.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução 
Legislativa nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão Técnica Perti-
nente para exame e parecer.

Com efeito, cabe agora ser analisado o aspecto constitucional, 
inclusive o atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, 
adequação orçamentária e financeira, e por último o mérito, consoante 
estabelece o art. 5º, da Resolução Legislativa nº 450/2004.

Da Constitucionalidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Esta-

dos-Membros podem estabelecer em suas Constituições, a possibilida-
de de Edição pelo Chefe do Poder Executivo de Medidas Provisórias 
desde que seja observado os princípios e vedações estabelecidos na 
Magna Carta Federal, in verbis:

“Adotou-se a orientação fixada pela Corte no julgamento da ADI 
425/TO (DJU de 19/2/2003), no sentido da constitucionalidade da 
adoção de medida provisória pelos Estados-Membros, desde que 

esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição 
estadual e que sejam observados os princípios e as limitações es-
tabelecidos pela Constituição Federal. Asseverou-se, ainda, que a 
Constituição Federal, apesar de não ter expressamente autorizado os 
Estados-Membros a adotarem medidas provisórias, bem indicou essa 
possibilidade ao prever, no § 2º do seu art. 25, a competência de refe-
ridos entes federativos para explorar diretamente, ou por concessão, os 
serviços locais de gás canalizado, porquanto vedou, nesse dispositivo, 
a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja: seria 
incoerente dirigir essa restrição ao Presidente da República em dispo-
sitivo que trata somente de atividade exclusiva de outros partícipes da 
Federação que não a União, ou ainda, impor uma proibição específica 
quanto à utilização pelos Estados- Membros de instrumento legislativo 
cuja instituição lhes fosse vedada. (ADI 2.391, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Informativo 436). No mesmo sentido: ADI 425, DJ 19/12/03. O grifo é 
nosso

Assim, é perfeitamente possível que os Estados-Membros editem 
Medidas Provisórias, e, no caso do Estado do Maranhão, há a previsão 
na Constituição Local, no art. 42, § 1º, acrescido pela Emenda Consti-
tucional nº 38, de 2003:

Art. 42. [...]
§ 1º Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 38, de 2003).

§ 2º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

I – relativa a:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 

a carreira e a garantia de seus membros;
b) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 
138, § 3º;

II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assem-

bleia Legislativa e pendente de sanção ou veto do Governador do 
Estado.”

Com efeito, as vedações estabelecidas na Constituição Federal 
devem ser observadas de forma obrigatória quando da edição de Medi-
das Provisórias pelos Estados-Membros, tais limitações estão contidas 
no § 1º, art. 62, da CF/88, vejamos:

“§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre maté-
ria: (EC nº 32/01)

I - relativa a: (EC nº 32/01)
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políti-

cos e direito eleitoral; (EC nº 32/01)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (EC nº 

32/01)
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 

carreira e a garantia de seus membros; (EC nº 32/01)
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e 

créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (EC nº 32/01)

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança 
popular ou qualquer outro ativo financeiro; (EC nº 32/01)

III - reservada a lei complementar; (EC nº 32/01)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congres-

so Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú-
blica. (EC nº 32/01)”o Federal e que deve ser observada de l, in verbis:

stados-
Também, é oportuno estabelecer que a referida matéria não está 

incluída dentre aquelas privativas ou exclusivas na União, podendo as-
sim o Estado-Membro legislar plenamente.

  De acordo com o art. 43, III, da Constituição Estadual em obser-
vância compulsória da Magna Carta Federal, compete privativamente 
ao Governador do Estado: legislar sobre “organização administra-
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tiva”. 

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

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

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

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

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-
vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 
068, de 28/08/2013).”

Ademais, compete, privativamente ao Governador do Estado, 
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do 
Estado na forma da Lei, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 64, 
da CE/89.

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Executi-
vo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, con-
forme acima mencionado. Assim sendo, não há qualquer óbice quanto à 
inciativa legislativa objeto da Medida Provisória.

Da Relevância e Urgência.
A Constituição Estadual admite a edição de Medidas Provisórias 

em casos de Relevância e Urgência. Cumpre observar, desde logo, que 
os requisitos não são alternativos, portanto, é necessária a presença dos 
dois requisitos, simultaneamente, para que o Governador do Estado es-
teja autorizado a adotar Medidas Provisórias. 

O conceito de relevância está atrelado ao interesse público. Tudo 
e qualquer interesse público é de fato relevante, mas o vocábulo rele-
vância empregado em um texto constitucional faz referência aos casos 
mais importantes e que demandam a atuação imediata do Estado.

Sendo assim, a relevância da matéria tratada na Medida Provisó-
ria, em epígrafe, reside no fato de que as linhas serão desenhadas em 
conjunto com a comunidade assistida, bem como o setor competente da 
MOB/MA, visando atender o cidadão dentro do trabalho formal e in-
formal, possibilitando a locomoção de desempregados e da população 
mais carente, atentando sempre para a eficiência, eficácia e efetividade, 
bem como a equidade no acesso e no uso do espaço e a justiça social.

Além de relevante, a situação deve ser urgente, para que o Chefe 
do poder Executivo adote Medida Provisória. A urgência se refere ao 
momento, a medida deve ser iminente, não podendo ser adiada. 

A urgência deve existir para que a medida seja adotada, bem 
como para que entre em vigência. Não se admite Medida Provisória 
com eficácia diferida, a situação deve exigir que a medida entre em 
vigor de imediato.

Nesse contexto, a urgência da medida, ora proposta, decorre do 
princípio da supremacia do interesse público, que demanda velocida-
de na realização de mudanças, visando ao melhor funcionamento da 
máquina administrativa, e dar segurança jurídica a todos, e da neces-
sidade de garantir a mobilidade não onerosa à população por meio do 
Programa Expresso Trabalhador, que busca assegurar aos usuários di-
reitos sociais cobertos pela Constituição Federal, como bem esclarece 
a Mensagem Governamental.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
sentido de que os pressupostos da relevância e urgência são conceitos 
jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, relacionados com o 
atributo da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.

A título de ilustração, vale aqui salientar a decisão proferida na 

ADI 2150 / DF, tendo como relator Ministro Ilmar Galvão:   
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 

11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMEN-
TE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 
37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dis-
positivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro 
de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofen-
dem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância 
e urgência para edição de medida provisória são de apreciação dis-
cricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos 
de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento 
assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. ADI 
2150/DF (grifei)”

A Discricionariedade é nada mais que a conveniência e a oportu-
nidade da edição da Medida Provisória, dentro dos limites legais, sendo 
tais requisitos auferidos pelo Chefe do Poder Executivo.   

Dessa forma, diante dos argumentos acima, pode-se asseverar 
que foram atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da 
urgência, no tocante à edição da Medida Provisória em comento.

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, não consta 

na Exposição de Motivos o impacto financeiro ou orçamentário da Me-
dida Provisória, inviabilizando assim a análise.

Do Mérito.
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência 

e oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e a 
relevância da matéria e o interesse público.

No que concerne ao mérito, a medida ora proposta, visa o melhor 
funcionamento da máquina administrativa, bem como dar segurança ju-
rídica a todos, e da necessidade de garantir a mobilidade não onerosa à 
população por meio do Programa Expresso Trabalhador, que busca as-
segurar aos usuários direitos sociais cobertos pela Constituição Federal. 
Assim sendo, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 365/2021, considerando atendidos os pressupostos de rele-
vância e urgência, bem como satisfeita a adequação financeira e orça-
mentária da proposição. Além disso, deve ser consignado que a matéria 
tratada no Corpo da Medida Provisória em análise, não encontra veda-
ção constitucional e, por conseguinte, opinamos pela a 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 da Medida Provisória nº 365/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                                  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                 

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Neto Evangelista                       __________________      
Deputado Ciro Neto                                         __________________
Deputado Rafael Leitoa                                   __________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 907/2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 087/2021, proposta pelo 
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Senhor Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito José Orlanildo 
Soares de Oliveira, popularmente conhecido como Zezão, do Muni-
cípio de Governador Luiz Rocha - MA, parabenizando-o pelo alto 
índice de aprovação em sua gestão.

    Em reconhecimento ao trabalho feito pelo Excelentíssimo Pre-
feito, José Orlanildo Soares de Oliveira, popularmente conhecido como 
Zezão, do Município de Governador Luiz Rocha – MA, que foi conside-
rado um dos gestores do Maranhão com a melhor avaliação, segundo 
pesquisa do Instituto MBO.

De acordo com os números, 90,7% dos entrevistados aprovam 
a forma como Zezão vem trabalhando para garantir mais avanços ao 
município e esse número reflete o trabalho que o gestor vem desen-
volvendo em áreas importantes, como na infraestrutura, saúde, entre 
outras, como bem esclarece o autor da propositura.

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

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 087/2021 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 087/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                                                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                      
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Neto Evangelista                                           _________________________
Deputado Ciro Neto                                                      _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                _________________________
Deputado Antônio Pereira                                          _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                          _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº 912 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 278/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio,  
que Estabelece normas de Segurança nas escolas das redes pública e 
Privada, institui a área escolar de Segurança, no âmbito do Estado 
do Maranhão e dá outras providências.

Nos termos da propostira de Lei sob exame, são diretrizes para 
a efetivação da segurança escolar:  elaborar e proceder à implemen-
tação das medidas necessárias para prevenir e combater situações de 
insegurança e violência escolar;  estabelecer prioridades de intervenção 
e parcerias com outras Entidades da Administração Pública; conceber, 
implementar e desenvolver procedimentos de monitorização e acompa-
nhamento em matéria de segurança escolar; proceder à monitorização 
dos sistemas de vigilância das escolas; promover e acompanhar pro-
gramas de intervenção na área da segurança, garantindo a necessária 
articulação com os Órgãos e Entes da Administração Pública;  conceber 
instrumentos, procedimentos e recursos que contribuam para a resolu-

ção de problemas identificados pelas escolas; realizar visitas e reuniões 
de trabalho nas escolas, em articulação com a comunidade escolar;

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

Portanto, 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:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei  nº 278/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 278/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 23 de novembro de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares                                                             
Relator: Deputado Neto Evangelista 

Vota a favor                                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                     _________________________
Deputado Ciro Neto                                                             _________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº  278 /2021

Estabelece diretrizes para a se-
gurança nas escolas das redes pública e 
privada, no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá outras providências.

Art. 1º  Esta Lei estabelece diretrizes para a segurança nas esco-
las das redes pública e privada, no âmbito do Estado do Maranhão, com 
os seguintes parâmetros:

I - elaborar e proceder à implementação das medidas necessárias 
para prevenir e combater situações de insegurança e violência escolar;

II - estabelecer prioridades de intervenção e parcerias com outras 
Entidades da Administração Pública;

III - conceber, implementar e desenvolver procedimentos de mo-
nitorização e acompanhamento em matéria de segurança escolar;

IV - proceder à monitorização dos sistemas de vigilância das es-
colas;

V - promover e acompanhar programas de intervenção na área da 
segurança, garantindo a necessária articulação com os Órgãos e Entes 
da Administração Pública;

VI - conceber instrumentos, procedimentos e recursos que contri-
buam para a resolução de problemas identificados pelas escolas;

VII - realizar visitas e reuniões de trabalho nas escolas, em arti-
culação com a comunidade escolar;

VIII - organizar ações de formação específicas sobre segurança 
escolar, dirigidas ao pessoal docente e não docente das escolas;

IX - promover e assegurar a realização periódica de exercícios e 
simulacros, não só para testar os meios exteriores envolvidos como para 
fomentar uma maior consciência da segurança escolar e uma habitua-
ção aos planos de segurança e acompanhar o cumprimento do plano de 
emergência das escolas;

X - manter uma permanente articulação e cooperação com as es-
truturas conexas em matéria de segurança escolar nas escolas; e
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XI - acompanhar experiências e modelos de intervenção em exe-

cução noutros entes da federação e países.
Parágrafo único. São princípios desta Lei a prevenção e o 

desenvolvimento da cultura da não violência.
Art. 2º Ficam estabelecidas as diretrizes para a promoção da 

Área Escolar de Segurança, no Estado do Maranhão, definida pelas me-
diações no raio de 200 metros dos limites das Instituições Públicas e 
Particulares de Educação Básica.

Parágrafo único. A Área Escolar de Segurança terá prioridade 
especial do Poder Público Estadual e, por finalidade, assegurar a tran-
quilidade e o bem-estar de alunos, professores, gestores, colaboradores, 
pais e responsáveis, por meio de ações sistemáticas, de forma a con-
tribuir para a melhor realização dos objetivos dos estabelecimentos de 
ensino.

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

P O R T A R I A   Nº 1271/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a indicação da Direto-
ria de Administração através do Processo nº 989/2020-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ANDREIA DE LOURDES 

SEGUINS FEITOSA, matrícula nº 1657923 e VALTERLAN OLIVEI-
RA DA COSTA, matrícula nº 1629666, ambos lotados na Diretoria de 
Administração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal 
Substituto do Contrato nº 047/2021, firmado entre a Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão - ALEMA e a empresa CONSTEC 
CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA., cujo objeto refere-se  a conta-
tação de empresa especializada para execução das obras de adequação 
às normas e recomendações técnicas vigentes referentes à acessibili-
dade dos ambientes internos e externos do conjunto de edificações da 
ALEMA, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 
788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os procedi-
mentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade 
com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas reso-
luções 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, 23 de novembro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

  
  
  
 
 
  
 
 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


