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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 / 12 / 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. PARTIDO VERDE.........................................5 (CINCO) MINUTOS
6. PSDB..............................................................5 (CINCO) MINUTOS

ORDEM DO DIA 
SESSÃO ORDINÁRIA – 15.12.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I – MEDIDAS PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA 

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 365/2021, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 106/2021, 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. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 
APROVADO A PROMULGAÇAO.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 366/2021, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 110/2021, QUE 
REORGANIZA O INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO -IEMA E INSTITUI 
O PROGRAMA BOLSA-ALUNO . COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. APROVADO A 
PROMULGAÇAO.

3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 367/2021, ENCAMINHADA 
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 111/2021, QUE   AL-
TERA A LEI Nº 11.367, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE INS-
TITUI O PROGRAMA DE PAGAMENTO E PARCELAMENTO DE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELACIONADOS AO IMPOSTO SO-
BRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADO-
RIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO 
(ICMS).COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES. APROVADO A PROMULGAÇÃO.

4. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 368/2021, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 116/2021, 
QUE   INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE PAGAMENTO 
E PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE NATUREZA NÃO TRI-
BUTARIA INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 
APROVADO A PROMULGAÇÃO.

5. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 369/2021, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 117/2021, QUE  
CONCEDE REMISSÃO DOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBU-
TÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA 
ATIVA, DE COMPETÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSI-
TO DO MARANHÃO - DETRAN/MA, NA FORMA EM QUE ES-
PECIFICA..COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES. APROVADO A PROMULGAÇÃO. 
APROVADO A PROMULGAÇÃO.

6. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 370/2021, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 117/2021, QUE  
DISPÕE SOBRE O PLANO “MAIS IDH”, DISCIPLINA AS PARCE-
RIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NA ÁREA 
DA EDUCAÇÃO, CONCEDE SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA 
O ACESSO AO DIREITO À MORADIA PELOS PROFISSIONAIS 

DE SEGURANÇA PÚBLICA, DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS MARANHENSES, DIS-
PÕE SOBRE AUXÍLIO EMERGENCIAL SAÚDE AOS CONTRI-
BUINTES DO FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO 
ESTADO DO MARANHÃO - FUNBEN, ALTERA A LEI Nº 10.753, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, A LEI Nº 10.525 DE 3 DE NO-
VEMBRO DE 2016, A LEI Nº 11.433, DE 6 DE ABRIL DE 2021, A 
LEI Nº 11.380, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020, E A LEI Nº 11.350, 
DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. TRANSFERIDA 
DA ORDEM DO DIA. 

7. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 371/2021, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 119/2021, QUE 
ALTERA A LEI Nº 10.690, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017, QUE 
INSTITUI SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, NO ÂMBITO DO 
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO 
DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE 
COMUNICAÇÃO - ICMS.    ..COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. TRANSFERIDA 
DO ORDEM DO DIA

8. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 373/2021, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 124/2021, QUE 
DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA AD-
MINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL DIRETA ,AUTARQUICA E 
FUNDACIONAL DO ESTADO D MARANHÃO. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 
TRANSFERIDA DA ORDEM DO DIA.

II – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º E 2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 
459/21)

9. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2021, DE 
AUTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TRANSFORMA 
CARGOS DO QUADRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E COMIS-
SÃO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL 
E RELAÇÃO DE TRABALHO, EM CONJUNTO - RELATOR 
DEPUTADO ADELMO SOARES . APROVADO A SANÇÃO. 
APROVADO A SANÇAO.

III – PROJETO DE LEI
EM VOTAÇÃO

EM 2º TURNO - REGIME DE PRIORIDADE - (ART. 248, 
§ 3º - R.I.)

10. PROJETO DE LEI Nº 493/2021, (MEN-
SAGEM Nº 98/2021), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, 
QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 
2020-2023, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 11.204, DE 31 DE DEZEM-
BRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER 
FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, 
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DE-
PUTADO ROBERTO COSTA. APROVADO A SANÇAO.

IV – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE
11. PROJETO DE LEI Nº 403/2021, DE AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 090/2021), INSTITUI 
O ESTATUTO ESTADUAL DOS POVOS INDÍGENAS E CRIA O 
SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AOS INDÍGENAS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES E DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HU-
MANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO DUARTE 
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JÚNIOR. APROVADO A SANÇAO

12. PROJETO DE LEI Nº 491/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 101/2021), EM CUMPRI-
MENTO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, INSTITUI 
O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, FIXA O LIMITE MÁXIMO PARA 
A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO RE-
GIME DE PREVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 40 DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES E DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÃO DO TRABALHO – RELA-
TOR DEPUTADO RICARDO RIOS. APROVADO A SANÇAO

13. PROJETO DE LEI Nº 495/2021, (MENSAGEM Nº 
100/2021), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, DISPÕE SO-
BRE O SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO ES-
TADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES E DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO – RE-
LATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. APROVADO A SANÇAO.

V – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. 
Nº 458/21)

14. PROJETO DE LEI Nº 552/2021, DE AUTORIA DA 
MESA DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL 
PERMANENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARE-
CER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUS-
TIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOA-
RES. APROVADO A SANÇAO.

15. PROJETO DE LEI Nº 553/2021, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE, QUE DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DO GOVERNA-
DOR, VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DE ESTADO PARA 
O EXERCÍCIO DE 2022. COM PARECER FAVORAVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E CIDADANIA.RELA-
TOR DEPUTADO ADELMO SOARES. APROVADO A SANÇAO.

VI – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
16. PROJETO DE LEI Nº 252/2020, DE AUTORIA DA DE-

PUTADA DETINHA, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE PLATA-
FORMA VLIBRAS EM PORTAL DE INSTITUIÇÕES DO PODER 
PÚBLICO ESTADUAL E EMPRESAS PRIVADAS, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, PARA TRADUÇÃO DE CONTEÚ-
DOS DIGITAIS EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  COM SUBSTITUTIVO - COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO RICARDO 
RIOS E DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SE-
GURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO – RELA-
TOR DEPUTADO RICARDO RIOS. TRANSFERIDO DEVIDO 
À AUSÊNCIA DA AUTORA. 

VII – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. 
Nº 449/21)

17. PROJETO DE LEI Nº 142/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE OBRIGA AS ESCOLAS 
ESTADUAIS DA REDE PÚBLICA A DISPONIBILIZAREM MÓ-
VEL PARA A GUARDA E CONSERVAÇÃO DE INSULINAS EM 
USO, SERINGAS, LANCETAS OU CANETAS APLICADORAS 

UTILIZADAS POR ALUNO COM DIABETES NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - 
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DA COMISSÃO DE 
SAÚDE DEPUTADO DR. YGLÉSIO. APROVADO A SANÇAO.

18. PROJETO DE LEI Nº 161/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDIVALDO HOLANDA, DETERMINA QUE SEJAM 
GARANTIDAS VAGAS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, 
NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, PARA ALUNOS CUJA GE-
NITORA E OU RESPONSÁVEL, POSSUA DEPENDENTE POR-
TADOR DE DOENÇA RARA, DEVIDAMENTE COMPROVADO, 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA (ACATANDO SUBSTITUTIVO) - RELATOR 
DEPUTADO FERNANDO PESSOA E DA COMISSÃO DE EDU-
CAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
RELATOR DEPUTADO RILDO AMARAL. APROVADO A RE-
DAÇÃO FINAL .

19. PROJETO DE LEI Nº 267/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE PROÍBE OS ESTABE-
LECIMENTOS DO SETOR HOTELEIRO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO A UTILIZAREM PLACAS INFORMATIVAS COM OS 
DIZERES QUE ESPECIFICA. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - 
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DA COMIS-
SÃO DE DEFESA, DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINO-
RIAS RELATOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR. APROVADO 
A SANÇAO

20. PROJETO DE LEI Nº 451/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A INS-
TITUIÇÃO DA SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO E VALORIZA-
ÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - 
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. APROVADO A 
SANÇAO

21. PROJETO DE LEI Nº 523/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, QUE INSTITUI A SEMA-
NA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AOS MANGUEZAIS NA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO MARANHÃO. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉ-
SIO. APROVADO A SANÇAO.

VIII – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
22. PROJETO DE LEI Nº 354/2021 DE AUTORIA DO DE-

PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A COMUNICA-
ÇÃO PELOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
DE SAÚDE, SITUADOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, ACERCA DO ATENDIMENTO DE PESSOA COM MENOS 
DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE, COM INDÍCIOS DE GRA-
VIDEZ OU GESTAÇÃO CONFIRMADA; E PELOS LABORATÓ-
RIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PÚBLICOS E PRIVADOS QUE 
CONFIRMAREM EXAMES DE GRAVIDEZ DE PESSOA COM 
MENOS DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DA 
COMISSÃO DE SAÚDE DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. A 
MATÉRIA VAI AO SEGUNDO TURNO.

23. PROJETO DE LEI Nº 513/2021 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI O DIA DO DIGITAL IN-
FLUENCERS (INFLUENCIADORES DIGITAIS), NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - 
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES. APROVADO – A 
MATÉRIA VAI AO SEGUNDO TURNO. 

IX – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
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EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. 
Nº 450/21)

24. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
037/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLAN-
DA, QUE INSTITUI A “CAMPANHA DE DOAÇÃO SOLIDÁRIA 
DE SANGUE”, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
- RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO. APROVADO A PRO-
MULGAÇÃO.

X – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

25. REQUERIMENTO Nº  406/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE 
À PRESIDENTE DA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES – EMSERH, MARCOS GRANDE, SOLICITANDO 
QUE ENCAMINHE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 210376/2021, QUE IMPLICOU NA DESCLASSIFICAÇÃO 
DE CANDIDATOS POR DUPLICIDADE EM INSCRIÇÃO, 
CONFORME DIVULGADO NA SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA 
COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA. – INDEFERI-
DO – O AUTOR RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA 
MESA. MANTIDA A DECISÃO DA MESA.

26. REQUERIMENTO Nº 462/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTI-
DO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, O PROJETO DE LEI 
Nº 564/2021, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO.

PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. 
Nº 453/21)

27. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2021 
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI AS 
MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO NORTE MA-
RANHENSE, DO SUL MARANHENSE, DO CENTRO-LESTE MA-
RANHENSE E DO NOROESTE MARANHENSE. COM PARECER 
FAVORAVÉL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO , JUSTIÇA 
E CIDADANIA RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES E 
DA COMISSAO DE  MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTAVEL – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEI-
TOA.APROVADO A REDAÇÃO FINAL .

 PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL

ÚNICO TURNO
28. PARECER Nº   988/2021, DA COMISSÃO DE CONS-

TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL 
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008 /2021, , QUE 
INSTITUI AS MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO 
NORTE MARANHENSE, DO SUL MARANHENSE, DO CENTRO-
-LESTE MARANHENSE E DO NOROESTE MARANHENSE. DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, - RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES. APROVADO – O PROJETO VAI A SAN-
ÇÃO. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 15/12/2021 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/2021, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE ESTA-
BELECE DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE 
DIREITOS HUMANOS E ASSESSORIA POPULAR NA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064/2021, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, CONCEDE TÍTU-
LO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR LUIZ FERNAN-
DO RAMOS FERREIRA, NATURAL DE SANTOS - SP.

PROJETO DE LEI Nº 555/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SELO 
“ESTUDANTES DOADORES” PARA AS UNIVERSIDADES, CEN-
TROS UNIVERSITÁRIOS E FACULDADES QUE ESTIMULAREM 
O TROTE SOLIDÁRIO COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A 
DOAÇÃO DE SANGUE NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 556/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE INSTITUI A MEIA ENTRADA EM LOCAIS 
PÚBLICOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA DOADO-
RES DE SANGUE E ÓRGÃOS 

PROJETO DE LEI Nº 557/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO SELO EMPRE-
SA AMIGA DOS AUTISTAS.

PROJETO DE LEI Nº 558/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA MICAL DAMASCENO, QUE DISPÕE SOBRE PROIBIÇÃO 
DE INSTALAÇÃO DE BANHEIRO MULTIGÊNERO EM AMBIEN-
TES PÚBLICOS E PRIVADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 061/2021, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MA-
NOEL BEQUIMÃO” AO RONALDO HENRIQUE SANTOS RIBEI-
RO.

PROJETO DE LEI Nº 550/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON RIBEIRO, QUE INSTITUI O RECONHECIMEN-
TO DO CARÁTER EDUCACIONAL E FORMATIVO DA CAPOEI-
RA EM SUAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ESPORTIVAS E 
PERMITE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS PARA O SEU ENSI-
NO NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO QUE ESPECIFI-
CA NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 551/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON RIBEIRO, QUE INSTITUI O SELO EMPRESA 
INCENTIVADORA DA EDUCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 554/2021, DE AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO, ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 10.581, DE 19 DE 
ABRIL DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, COMPOSI-
ÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MARANHÃO - CEESOL E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 096/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

PARÁ FIGUEIREDO, QUE ENVIA DE MOÇÃO DE APLAUSOS À 
ROSANA IORIO FERREIRA- PRESIDENTE DO CONSELHO RE-
GIONAL DE FONOAUDIOLOGIA, MAYARA MORAES MACHA-
DO SOARES- CONSELHEIRA EFETIVA, E PATRÍCIA TRINTA E 
FARIAS COUTINHO- CONSELHEIRA EFETIVA, REPRESENTAN-
TES DO MA, BEM COMO TODOS OS FONOAUDIÓLOGOS.

PROJETO DE LEI Nº 548/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA VALÉRIA MACEDO, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA 
DE CRIAÇÃO DA PATRULHA “MARIA DA PENHA”, EM TODO O 
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 549/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, QUE INSTITUI O PROJETO 
“HORA DO COLINHO” NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ES-
TADO DO MARANHÃO

PRIORIDADE – 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 547/2021, DE AUTORIA DO PPO-

DER EXECUTIVO (MENSAGEM 114/2021) QUE SOLICITA A 
DELIBERAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE ALTERA A LEI Nº 
11.502, DE 1º DE JULHO DE 2021, QUE AUTORIZA O PODER 



  6       QUARTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 6
EXECUTIVO A CELEBRAR TERMOS ADITIVOS AOS CONTRA-
TOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS Nº 2304/OC-BR E Nº 4458/
OC-BR, FIRMADOS ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO E O 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
NÃO MATÉRIA EM  QUARTA SESSÃO NA PRESENTE 

DATA.
Diretoria Geral de Mesa, 15 de dezembro de 2021.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto. 
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. O Senhor Primeiro Secretário para 
fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da sessão anterior.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CIRO NETO (Lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor 
Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada. A Senhora 
Segunda Secretária para fazer a leitura do Expediente. 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 555 /2021

Dispõe sobre a criação do 
Selo “Estudantes Doadores» para as 
Universidades, Centros Universitários 
e Faculdades que estimularem o trote 
solidário com o objetivo de incentivar a 
doação de sangue no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º Fica criado o Selo Estudantes Doadores para universi-
dades, centros universitários e faculdades que estimularem o trote so-
lidário com o objetivo de incentivar a doação de sangue e reabastecer, 
de maneira regular, os estoques de sangue do Centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Maranhão.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, todo estudante que aderir 
à campanha, doando sangue, terá sua falta abonada no dia.

Art. 2º O Selo é um reconhecimento gratuito e não implicará no 
pagamento de qualquer valor financeiro para as universidades, centros 

universitários e faculdades participantes.
Parágrafo único. O objetivo exclusivo da obtenção do selo é va-

lorizar e incentivar a doação de sangue e reabastecimento do estoque 
de bolsas de sangue no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Ma-
ranhão.

Art. 3º Para a aquisição do selo, as instituições educacionais de 
ensino superior devem se comprometer em organizar campanhas de 
doação de sangue anual ou semestralmente, em parceria com o Centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Maranhão.

Art. 4º As Instituições de Ensino Superior, bem como suas Agre-
miações Estudantis internas ficarão autorizadas a utilizar o selo Estu-
dantes Doadores para divulgar e promover a importância da doação de 
sangue.

I - o selo poderá ser utilizado para fins de identificação das ins-
tituições e respectivas agremiações estudantis com a causa do sangue, 
podendo constar em documentos usados nas correspondências da em-
presa, na internet e em propagandas;

II - o selo poderá ser emitido também nos produtos e em emba-
lagens da instituição e agremiações, assim como em campanhas, publi-
cações, sites, material de divulgação, veículos e meios de comunicação.

Art. 5º O selo tem validade de um ano, podendo ser renovado, 
desde que as instituições de ensino superior deem continuidade às ações 
de doação de sangue.

Art. 6º O selo não poderá ser utilizado para validar os processos 
de qualidade de produtos ou serviços destas instituições educacionais 
de ensino superior.

Art. 7º O uso do selo é restrito às instituições de ensino superior e 
respectivas agremiações, sendo intransferível o direito de uso.

Art. 8º O usuário da marca receberá uma cópia digital repro-
duzível do selo Estudantes Doadores, junto com manual de cores e uti-
lização.

Parágrafo único. O usuário não está autorizado a fazer qualquer 
alteração gráfica na marca,  alterações nas dimensões da marca são 
autorizadas, desde que respeitem as proporções do tamanho, não di-
storçam, alterem ou danifiquem a figuração do selo, mantendo-o legível.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO” - ARISTON RIBEIRO - Deputado Esta-
dual

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto objetiva dar amplitude à causa da doação de 
sangue. Ora, é uma problemática recorrente na HEMOMAR do Estado 
do Maranhão a falta de sangue, tendo esse problema restado ainda mais 
evidente durante o ápice da pandemia. 

Contudo, embora possamos contar com as doações periódicas de 
inúmeros cidadãos, ainda é precária a situação, de forma que os estoques 
de sangue estão recorrentemente em estado crítico, necessitando de 
uma atuação positiva do Estado no intuito de mudar essa situação. 

Dessa forma, a exemplo de inúmeros estados brasileiros, 
demonstra-se imprescindível o fomento de incentivos para que a 
sociedade contribua ainda mais com uma causa tão nobre. Assim, é 
uma prática recorrente nas universidades e centros universitários, 
sejam públicos ou particulares, a realização do denominado “trote” 
para marcar o início da vida acadêmica dos alunos recém aprovados 
no vestibular. 

Portanto, o projeto tem como intuito incentivar a prática do 
chamado “trote solidário”, especialmente em relação à doação de 
sangue, de modo a engajar a comunidade universitária nessa causa. 
Assim, será atribuída uma função social aos “trotes” já praticados 
pelos universitários, bem como as agremiações receberão mais 
reconhecimento da sociedade e do Poder Público, possuindo estas uma 
nova finalidade. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO” - ARISTON RIBEIRO - Deputado Esta-
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PROJETO DE LEI Nº 556 /2021

 Meia entrada em locais públicos 
de cultura, esporte e lazer para doadores 
de sangue e órgãos 

Art. 1º Fica instituída a ½ (meia) entrada para doadores regula-
res de sangue em todos os estabelecimentos mantidos pelas entidades 
e órgãos da administração pública e privada do Estado do Maranhão. 

Art. 2º A ½ (meia) entrada corresponde a 50% (cinquenta por 
cento) do valor do ingresso cobrado, sem restrição de data e horário. 

Art. 3º Para efeitos desta Lei, são considerados doadores regula-
res de sangue aqueles registrados no hemocentro e nos bancos de san-
gue dos hospitais do Estado, identificados por certidão oficial expedida 
por aquelas entidades. 

Art. 4º Para a garantia dos benefícios da ½ (meia) entrada, o 
beneficiário deverá comprovar a realização de no mínimo 03 (três) doa-
ções anuais, mediante apresentação de documento oficial emitido pela 
Secretaria de Estado de Saúde - SES. Parágrafo único. A certidão de 
controle das doações de sangue terá validade de 01 (um) ano após sua 
emissão. 

Art. 5º Os estabelecimentos de que trata esta Lei são os que rea-
lizam espetáculos musicais, artísticos, circenses, teatrais, cinematográ-
ficos, atividades sociais recreativas, de artes plásticas e quaisquer outros 
que proporcionam lazer e entretenimento. 

Parágrafo único. Deverão ser afixadas nas áreas de ingresso dos 
locais públicos designados no caput informações com a frase “Doador 
de sangue paga ½ (meia) entrada”, informando a Lei que confere este 
direito, com o objetivo de dar publicidade ao benefício em favor dos 
doadores de sangue, nos termos e condições presentes nesta Lei. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO” - ARISTON RIBEIRO - Deputado Esta-
dual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto objetiva dar amplitude às disposições refe-
rentes à Lei Estadual nº 9.496/2011, que institui para os doadores de 
sangue do Estado do Maranhão, meia-entrada em eventos culturais, es-
portivos e de lazer, realizados em locais públicos, de modo a incluir os 
estabelecimentos privados. 

Ora, é uma problemática recorrente na HEMOMAR do Estado 
do Maranhão a falta de sangue, tendo esse problema restado ainda mais 
evidente durante o ápice da pandemia. Contudo, embora possamos con-
tar com as doações periódicas de inúmeros cidadãos, ainda é precária 
a situação, de forma que os estoques de sangue estão recorrentemente 
em estado crítico, necessitando de uma atuação positiva do Estado no 
intuito de mudar essa situação. 

Dessa forma, a exemplo de inúmeros estados brasileiros, de-
monstra-se imprescindível o fomento de incentivos para que a socie-
dade contribua ainda mais com uma causa tão nobre. Assim, a consti-
tuição da meia-entrada para estabelecimentos privados, que são agentes 
que influenciam em demasia a sociedade, associados a requisitos auto-
rizadores que impactarão nos estoques da HEMOMAR, configura uma 
alternativa viável para sanar problema tão grave.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO” - ARISTON RIBEIRO - Deputado Esta-
dual

PROJETO DE LEI Nº 557 /2021

Criação do selo empresa amiga dos 
autistas

Artigo 1º - Fica instituído, no Estado do Maranhão, o selo Em-
presa Amiga dos Autistas, destinado aos estabelecimentos empresariais 
que adotem política interna de inserção no mercado de trabalho de pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista.

Artigo 2º - Para fins de aplicação desta Lei, entende-se como 
pessoa com Transtorno do Espectro Autista aquela definida no art. 1º, § 
1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

Artigo 3º - Serão consideradas iniciativas empresariais favoráveis 
à inclusão das pessoas com Autismo, entre outras:

I - a reserva de postos de trabalho específicos para pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista;

II-  a capacitação das pessoas com Transtorno do Espectro Autis-
ta para o exercício de funções de maior remuneração;

III- a promoção de eventos de inclusão ou eventos culturais diri-
gidos a esse segmento;

IV- a realização de campanhas visando demonstrar a importância 
da inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. 

Artigo 4º -  São objetivos desta Lei:

I - enaltecer e homenagear os estabelecimentos empresariais que 
promovam destacadamente a inserção no seu quadro de empregados 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista; 

II - difundir a importância da adaptação nas empresas para a in-
serção dos autistas no quadro de funcionários;

III - influenciar as empresas a adotarem políticas inclusivas desse 
segmento. 

Artigo 5º - A empresa detentora do selo Empresa Amiga dos Au-
tistas poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias, bem como expor o 
selo em seu estabelecimento. 

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO” - ARISTON RIBEIRO - Deputado Esta-
dual

JUSTIFICATIVA 
 O presente projeto objetiva, primordialmente, direcionar as 

empresas a adotarem políticas de inclusão da pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) no mercado de trabalho maranhense. 

 O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma disfunção 
neurológica marcada por diversos sintomas que podem implicar na 
dificuldade de comunicação, de formação do raciocínio lógico, de 
socialização e comportamental. Dessa forma, esta parte da população 
termina por se deparar, na atualidade, com uma indiferença, seja estatal 
ou social, com relação a seus direitos, interesses e necessidades, e 
também preconceito com sua condição. 

 Dessa forma, um dos principais desafios à completa inclusão 
da pessoa com TEA na sociedade é o exercício do direito ao trabalho, 
de modo que cabe não só ao Estado, mas também à sociedade, atuar em 
prol da inserção desse segmento no mercado de trabalho. 

 Assim, o presente projeto coloca em evidência a discussão 
acerca de um dos principais direitos atinentes ao ser humano e que por 
vezes é negligenciado, o direito ao trabalho. Com o exercício efetivo 
deste direito, a pessoa com Transtorno do Espectro Autista dará mais 
um passo para seu reconhecimento como cidadã ativa na sociedade, 
garantindo sua independência, não só financeira, mas social. Outrossim, 
também é promovida sua efetiva inclusão social, além de possibilitar 
sua contribuição com o crescimento da economia maranhense, mediante 
uma atuação conjunta da sociedade civil - representada pelas empresas - 
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e do Poder Público, ou seja, o Estado do Maranhão. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO” - ARISTON RIBEIRO - Deputado Esta-
dual

PROJETO DE LEI Nº 558 / 2021

Dispõe sobre proibição de instala-
ção de banheiro multigênero em ambien-
tes Públicos e Privados no Estado do Ma-
ranhão. 

Art. 1º Fica proibida, no Estado do Maranhão, instalação de ba-
nheiro multigênero, nos setores públicos e privados.

Parágrafo Único: O banheiro só será de uso comum dos dois gê-
neros quando o estabelecimento dispuser de apenas um banheiro.  

Art. 2º Em já havendo instalação desse tipo, no âmbito do Estado 
do Maranhão, seja em estabelecimento público ou privado, o mesmo 
deverá ser readequado com a indicação do gênero que deverá utilizar 
cada banheiro. 

Art. 3º Fica estabelecida multa de 10 (dez) salários mínimos em 
caso de descumprimento da referida norma.

Art. 4° Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 06 de dezembro de 2021. - Mical Da-
masceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Aparentemente inofensiva e com roupagem “inclusiva”, a pro-
posta de instalação de banheiros multigêneros, na verdade, pode ser ex-
tremamente danosa, visto que criminosos poderão utilizar essa flexibili-
zação para cometer Crimes Contra a Dignidade Sexual, principalmente 
o de estupro e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que pode 
elevar os preocupantes índices de Crimes dessa natureza.

Diante disso, nota-se que o discurso de inclusão, dignidade e 
igualdade de uma minoria, atinge, diretamente, a liberdade, a dignidade 
e, sobretudo, a SEGURANÇA das pessoas que passarão a frequentar 
com receio e insegurança os banheiros multigêneros quando não hou-
ver outra opção. Sendo reprovável garantir concessões indevidas a uma 
minoria em detrimento da maioria.

Desse modo, o Projeto de Lei apresentado tem como objetivo 
preservar o bem-estar dos usuários dos banheiros convencionais, com 
indicação de gênero, e garantir a segurança dos mesmos, evitando, com 
isso, que criminosos se aproveitem dessa nova medida para cometer 
crimes, sobretudo, os relacionados à Dignidade Sexual.

Em vista disso, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação 
do presente Projeto de Lei, visando resguardar esse direito tão impor-
tante, a segurança. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 06 de dezembro de 2021. - Mical Da-
masceno - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 062 /2021.

CONCEDE a Medalha de Honra 
ao Mérito do Legislativo Nagib Haickel 
a Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite.

Art. 1º - É concedida a Medalha de Honra ao Mérito do Legisla-
tivo Nagib Haickel a Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite.

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

sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de dezembro de 2021. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite nasceu em 10 de março de 

1985 em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, é filho de Eliane Cava-
lheiro, professora de ciências políticas, e José Luiz Cavalheiro Leite, 
conhecido como Marasco, advogado que concorreu à Prefeitura de Pe-
lotas em 1988, pelo PSDB, quando ficou na última colocação. Eduardo 
Leite é o caçula de três irmãos, Leite conhecido e chamado carinhosa-
mente de “Dudu” durante toda a infância.

Cumpre mencionar que Eduardo Leite interessou-se pela política 
ainda durante a infância. Foi exatamente aos sete anos de idade, quando 
assistia ao horário eleitoral gratuito e, durante a eleição presidencial de 
1994, costumava visitar o comitê da campanha de Fernando Henrique 
Cardoso. No Colégio São José, foi escolhido representante de turma e 
presidente do Grêmio Estudantil.

Mas somente em 2002, após concluir o ensino médio, ingressou 
no curso de direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Em 
2007, concluiu seu bacharelado em direito, tratando da improbidade 
administrativa no direito brasileiro em seu trabalho de conclusão de 
curso. Por não possuir registro no Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados, conferido aos aprovados no exame da OAB, não pode exer-
cer a advocacia. Mas mesmo assim sua vida é pautada nos estudos e 
posteriormente, estudou políticas públicas na Universidade Columbia, 
em Nova Iorque, e, quando de sua candidatura a governador, cursava 
mestrado em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas.

Sua trajetória política começou no ano de 2001, quando Eduardo 
Leite filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Na 
eleição de 2004, concorreu a vereador de Pelotas, obtendo 2 937 votos, 
resultado que lhe classificou como primeiro suplente.

 Posteriormente, convidado pelo prefeito Bernardo de Souza, 
presidiu o Conselho de Assistência Social e trabalhou como assessor e 
secretário interino da Secretaria Municipal de Cidadania. Na década de 
1980, seu pai foi secretário de Bernardo; Leite alegou que sua indicação 
não foi política, mas pelo “reconhecimento” de seu trabalho.

Em 2006, Bernardo afastou-se do governo e o novo prefeito Fet-
ter Júnior nomeou Leite seu chefe de gabinete. Nesta posição, afirmou 
que “todos os problemas da cidade antes de chegar às mãos dele [o 
prefeito] passavam pelas minhas mãos. E a minha tarefa era fazer os 
problemas chegarem menores ou mesmo nem chegarem.”

Na eleição de 2008, Leite concorreu novamente ao cargo de ve-
reador, sendo desta vez eleito com 4 095 votos.

 No Legislativo municipal, apresentou projetos de lei que versa-
vam sobre transparência nos gastos públicos, como o Código de Ética 
da Câmara, e o da publicação e redução das diárias do legislativo. In-
tegrante da base aliada de Fetter Jr., foi líder da bancada do PSDB e 
presidiu a Câmara Municipal de 2011 a 2013. 

Nas eleições estaduais de 2010, concorreu a uma vaga na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Leite recebeu 21 372 votos, dos 
quais 18 526 eram provenientes de Pelotas, o que lhe rendeu a sexta 
suplência da coligação.

Na eleição municipal de 2012, Leite candidatou-se a prefeito de 
Pelotas pela coligação Pelotas de Cara Nova. Com o apoio do prefeito 
Fetter Jr., conseguiu formar uma ampla aliança de partidos (PSDB, PR, 
PDT, PP, PPS, PRB, PSD e PTB), tendo como candidata a vice-prefeita 
a professora universitária Paula Mascarenhas, do PPS.

Durante a campanha, apresentou-se com um discurso de inova-
ção, declarando que teria como prioridades em um eventual governo a 
saúde e a educação.

Também contou com o apoio de líderes nacionais do PSDB, acre-
ditando que era parte dos esforços de renovação do partido, e consi-
derou o apoio do senador Aécio Neves como fundamental para obter 
fundos para sua campanha.

Inicialmente em terceiro nas pesquisas, passou para a primeira 
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colocação em meados de setembro, com cerca de 33% das intenções 
de votos. No primeiro turno, recebeu 77 026 votos (39,89%), classifi-
cando-se para o segundo turno com Fernando Marroni (PT), deputado 
federal e ex-prefeito. Em 28 de outubro, elegeu-se prefeito com 110 823 
votos (57,15%).

Em 1º de janeiro de 2013, Leite assumiu o cargo em uma ceri-
mônia realizada na Praça Coronel Pedro Osório, tornando-se o prefeito 
mais jovem da história de Pelotas. Como prefeito, era responsável por 
administrar um orçamento superior a R$ 760 milhões. Entre as ações 
de seu governo, conseguiu financiamentos de mais de R$ 110 milhões 
destinados a obras de infraestrutura e reestruturação do sistema de mo-
bilidade urbana.

Em 2016, inaugurou a primeira Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) da cidade, construída integralmente com recursos do município. 
Na educação, iniciou um programa que distribuía uniformes escolares e 
implementou novas tecnologias nas salas de aulas. O Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (IDEB) municipal cresceu 23% entre 
as séries iniciais, de 3,9 para 4,7, e de 3,5 para 3,9 entre os alunos da 
oitava até a nona séries, embora com desempenho abaixo da meta esta-
belecida pelo Ministério da Educação.

Em maio de 2016, na mesma semana em que uma pesquisa in-
dicou aprovação de 60% ao seu governo e, de igual modo, apontá-lo 
como principal nome para o pleito de 2016, Leite anunciou que não 
concorreria à reeleição, dando lugar à sua vice. Como justificativa, afir-
mou: “Sempre fui contra a reeleição. Não é agora, que ela em tese me 
beneficia, que vou mudar de ideia. Na política, é preciso ter coerência 
entre o discurso e a prática.” A vice-prefeita Paula Mascarenhas, agora 
filiada ao PSDB, foi eleita no primeiro turno com 59,86% dos votos.

No início de agosto de 2018, sua candidatura ao governo foi con-
firmada pelos tucanos, tendo ainda o apoio de PP, PTB, PRB, PPS, PHS 
e REDE, com o delegado Ranolfo Vieira Júnior (PTB) como candidato 
a vice. Ao longo da campanha, Leite apresentou-se como um políti-
co jovem e dinâmico, prometendo dar um ritmo mais acelerado para a 
resolução dos problemas do Estado, principalmente a crise financeira. 
Também foi criticado pelas denúncias de que exames preventivos de 
câncer de colo de útero teriam sido realizados por amostragem por uma 
empresa terceirizada em Pelotas. Em resposta, disse que não tinha co-
nhecimento do caso e que a suspeita não fora comprovada.

Em 7 de outubro, classificou-se para o segundo turno com Sarto-
ri; Leite recebeu 35,9% dos votos e o governador ficou com 31,1%, uma 
diferença de 286 mil votos a favor do tucano. Inicialmente hesitante, 
após sofrer pressões de partidos de sua coligação declarou um apoio 
crítico ao presidenciável Jair Bolsonaro para o segundo turno, mas não 
recebeu o apoio do PSL, que optou por Sartori, cujo apoio a Bolsonaro 
havia sido mais explícito.

 Em 28 de outubro, elegeu-se governador com 53,62% dos votos 
válidos, recebendo 3,1 milhões votos, contra os 2,7 milhões de Sartori. 
No Sul do estado, Leite derrotou Sartori com larga vantagem; em Pelo-
tas, o tucano obteve 90,3% dos votos. Sua vitória converteu-o no gover-
nador mais jovem do país e em um dos mais jovens da história gaúcha.

Em 1º de janeiro de 2019, Leite foi empossado governador, pre-
gando em seu discurso a convergência ao invés da “polarização inútil” 
e da “discórdia”. Alegando ser mais econômico, passou a morar na ala 
residencial do Palácio Piratini, se tornando o primeiro governante gaú-
cho a residir na sede do executivo desde Olívio Dutra.

 As suas primeiras medidas como governador foram direcionadas 
ao controle de gasto estaduais e o aumento de sua eficiência.  Por esse 
fim, apoiou a reforma da previdência do governo Bolsonaro, frequente-
mente indo a Brasília para defender a inclusão dos estados e municípios 
na reforma.

 Em maio, instigada pelo governo, a Assembleia Legislativa der-
rubou a necessidade de se realizar o plebiscito para a privatização de 
algumas estatais, levando-a a considerar vender ações do Banrisul, po-
rém recuou afirmando que “jamais venderia a qualquer preço” o banco 
estatal.

Durante esse período, Leite anunciou que pretendia enviar para o 
Legislativo um novo Código Ambiental que “conciliasse o empreende-

dorismo com a proteção ao meio ambiente.”
 Em setembro, o secretário Artur Lemos Junior apresentou o pro-

jeto de lei ao Poder Legislativo Estadual contendo mais de 400 mu-
danças na legislação gaúcha. A oposição e alguns grupos ambientais 
afirmavam que a iniciativa se tratava de um retrocesso ambiental sig-
nificativo. No entanto, após uma emenda abrangente das sugestões da 
base aliada ser inclusa, o novo Código Ambiental foi aprovado por 37 
votos a 11, com a lei sendo promulgada no início de 2020.

Na segunda metade de 2019, Leite continuou a negociação com 
o Governo Federal para a adesão ao regime de recuperação fiscal, apre-
sentando um plano para economizar 63 bilhões de reais em seis anos 
sem precisar vender o Banrisul por meio da revisão de incentivos fis-
cais. Também chegou a anunciar o pagamento mais cedo do Imposto 
sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para ajudar as con-
tas do estado, mas recuou nessa medida.

 Em novembro, anunciou um pacote de medidas, chamado de 
“Reforma RS”, contendo oito projetos que alteravam as regras do fun-
cionalismo público, visando economizar mais de 25 bilhões de reais em 
dez anos. Com esse anúncio, o PSL inicialmente decidiu pela a saída 
da base aliada, julgando que as mudanças eram muito duras com os 
servidores da saúde, educação e segurança pública; outros partidos, in-
cluindo alguns da base aliada, também se mostraram céticos às mudan-
ças, com o presidente da ALERS, Luís Augusto Lara, sugerindo que o 
governador retirasse a urgência de um projeto do pacote.

No final de janeiro de 2020, após longas negociações com os sin-
dicatos e outros grupos políticos, foi convocada um sessão extraordi-
nária e a Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno a PEC da 
“Reforma RS” por 35 votos a 16, bem como outras medidas do pacote, 
com a exceção das mudanças na previdência dos militares estaduais, 
que foram adiadas. Essa votação foi amplamente considerado uma vi-
tória do governo. 

No entanto, o líder parlamentar do PT, Luiz Fernando Mainardi, 
afirmou que a vitória governista era esperada. Após essa sessão, Leite 
anunciou, como parte do acordo para aprovar o “Reforma RS”, que as 
alíquotas extraordinariamente altas do ICMS não seriam renovadas a 
partir de 2021. Também não aceitou o desafio do presidente Bolsona-
ro de zerar o combustível no ICMS, afirmando que seria fiscalmente 
inviável.

Durante a pandemia de COVID-19, Leite defendeu o distancia-
mento social, decretando calamidade pública e adotando inicialmente 
medidas que visavam restringir a circulação de pessoas; consequente-
mente, o transporte coletivo de pessoas foi limitado, assim como os ser-
viços de comércio, incluindo o fechamento de shopping centers, e ser-
viços públicos, como a suspensão das aulas em escolas e universidades. 

O governador criticou a postura “radical” do presidente Bolsona-
ro diante da crise sanitária, declarando, em março: “É urgente encontrar 
alternativa ao confinamento. Mas não se faz isso com ataques à ciência 
e cautela médica mundialmente estabelecidas. Não deixamos de olhar 
economia/empregos. Mas não assistiremos inertes a uma doença se 
alastrar. Protege-se: 1) a vida; 2) os empregos. Nesta ordem.”

Em abril de 2020, Leite comunicou o corte de 30 por cento no 
próprio salário, pelos próximos três meses, em razão dos impactos da 
pandemia no Rio Grande do Sul. No mesmo mês, anunciou o desenvol-
vimento do “distanciamento controlado”, um programa de gestão da 
crise que previa um sistema de bandeiras (amarela, laranja, vermelha e 
preta) para as regiões do estado que, conforme a evolução da doença, 
determinava quais protocolos obrigatórios e critérios específicos aquela 
região deveria obedecer. 

Até o início de dezembro, o estado registrou 6,9 mil mortos em 
decorrência da doença, com 331 mil casos confirmados; o próprio Leite 
testou positivo para coronavírus em julho, sendo assintomático, O índi-
ce de mortalidade do Rio Grande do Sul para cada 100 mil habitantes 
era de 62,4, inferior aos 83,7 do país, mas superior aos demais estados 
do Sul (Paraná, com 55,6, e Santa Catarina, com 55).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de dezembro de 2021. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063 /2021

Estabelece diretrizes para criação 
de um Escritório de Direitos Humanos e 
Assessoria Popular na Assembleia Legis-
lativa do Estado Do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica institucionalizado o escritório de Direitos Huma-
nos com propósito de atuar, por meio da práxis da Assessoria Jurídica 
Popular, em consonância com os objetivos da Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa para fomentar a aces-
sibilidade a justiça com base em metodologias objetivas, simplificadas 
e transparentes, visando um trabalho consoante com a legislação brasi-
leira em vigor:

I- realizar atendimentos por meio de triagem prestando consulto-
ria jurídica e assistência extrajudicial às comunidades marginalizadas e 
excluídas de direitos;

II- promover campanhas educativas sobre os mais diversos ra-
mos do direitos de modo a conscientizar o cidadão dos seus direitos e 
deveres em geral;

III- celebrar convênios com faculdades de direito públicas e pri-
vadas e com entidades parcerias a fim de ampliar os atendimentos feitos 
por meio da Assessoria Jurídica Popular;

IV- contribuir de forma efetiva, para acesso a justiça, resolução 
de conflitos com foco na inclusão social;

V- desenvolver outras atividades compatíveis com a defesa da 
família, da mulher, do idoso, do portador de necessidades especiais e 
das minorias étnicas e sociais;

VI- representar aos órgãos competentes para fins de adoção das 
medidas cabíveis; 

VII- promover cursos de capacitação aos assessorados através 
da metodologia da Educação Popular como abordagem pedagógica na 
educação em Direitos Humanos e Fundamentais.

Artigo 2º - A assessoria Jurídica Popular constitui-se em uma 
práxis jurídica de assessoria ao cidadão em questões coletivas ou indi-
viduais em razão de fatos que violem os seus direitos;

Artigo 3º - O Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurí-
dica Popular será subordinado a  Comissão de Direitos Humanos e Ci-
dadania, a   Procuradoria Geral, e a Procuradoria da Mulher vinculados 
à Presidência da Assembleia legislativa do Estado do Maranhão, através 
da Assessoria Jurídica e de Relações Institucionais da Presidência, cujo 
o coordenador e o vice coordenador serão indicados pelo Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Artigo 4º - Os processos judiciais e extrajudiciais em curso, as-
sistidos pela Assessoria Jurídica Popular, que estão sob a responsabili-
dade da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, serão acompanha-
dos pelos advogados do Escritório.

I- cabe a coordenação do escritório supervisionar as atividades de 
atendimento e acompanhamento judicial ou extrajudicial;

II- o processo seletivo para contratação será realizado por meio 
de edital, onde conterá todas as normas especificas para atuação nos 
referidos cargos;

III- o local de funcionamento das atividades preferencialmente 
será desenvolvido no prédio da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão;

Artigo 5º- A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão fica autorizada a adotar as providências e expedir os atos 
necessários à execução desta Lei, mediante observância da legislação 
Federal e Estadual, dando cumprimento a todos os trâmites legais ne-
cessários para o funcionamento do Escritório.

Artigo 6º - Criar mecanismos para ampliação do projeto Asses-
soria Popular por meio de campanhas itinerantes, para que o acesso à 
Justiça chegue ao maior número de cidades do Maranhão. 

Parágrafo único – As campanhas de itinerância devem ocorrer 

mediante coordenação do Escritório Popular de base ainda que haja 
participação de profissionais das localidades em que irão ocorrer os tra-
balhos, para que sejam padronizados nos serviços prestados, com base 
nesta lei. 

Artigo 7º - Havendo necessidade da ampliação do nicho de atua-
ções e considerando que o Direito possui diversas searas de atuação, 
fica a cargo da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assem-
bleia Legislativa e da Coordenação do Escritório ampliar os nichos de 
atendimento e prestação de serviços. 

Sala das Sessões, em 28 outubro de 2021. - Wendell Lages - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Resolução Legislativa propõe diretrizes 

para a criação do escritório de Direitos Humanos e Assessoria Popular 
na Assembleia Legislativa do Estado Do Maranhão, tendo o objetivo 
geral, auxiliar o Poder Judiciário, com a implantação de projetos de 
Assessoria Jurídica Popular em todo o Estado do Maranhão,  partin-
do incialmente da capital, São – Luís. De modo a juntar em objetivo 
uníssono os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para que haja 
disseminação de informação jurídica, assistência a população carente, 
sendo realizado por advogados e estagiários de do curso de Direito com 
supervisão de um profissional advogado(a) coordenador(a).

Sala das Sessões, em 28 outubro de 2021. - Wendell Lages - De-
putado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064/2021

Concede Título de Cidadão Mara-
nhense ao Senhor Luiz Fernando Ramos 
Ferreira, natural de Santos - SP.

Art. 1º   Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Se-
nhor Luiz Fernando Ramos Ferreira, natural de Santos - SP.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Luiz Fernando Ramos Ferreira, nasceu na cidade de Santos-SP. 

Graduou-se em Farmácia pela Universidade Federal do Maranhão em 
1999. É Mestre em Gestão de Programas e Serviços de Saúde e especia-
lista em Magistério Superior e Administração de Empresas em Serviços 
de Saúde.

Foi Diretor Geral do Laboratório Central do Maranhão por dois 
momentos entre 2000 a 2002 e de Fevereiro de 2019 a Dezembro de 
2020, tendo enfrentado um dos maiores desafios de sua carreira com 
a implantação do Laboratório de Biologia Molecular do LACEN-MA 
durante o período da Pandemia do COVID-19.

Consultor para o Ministério da Saúde entre 2002 e 2004, respon-
sável pela implantação dos Laboratórios de Fronteiras. 

Chefe da Assistência Farmacêutica do Estado do Maranhão 
(2004).

Diretor do Laboratório Central de São Luís do Maranhão no 
período de 2005 a 2012, estando atualmente, desde Janeiro de 2021, 
à frente novamente da direção deste Laboratório Central de Saúde 
Publica do Município de São Luís. 

Coordenador do Programa de Saúde Mental da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São Luís (2015).

Compôs o conselho Administrativo da UNICRED - Cooperativa 
de Crédito dos Profissionais de Saúde do Maranhão.  

Desenvolve uma das áreas farmacêuticas mais recentes da pro-
fissão, atendendo em seu Consultório Farmacêutico na área da Terapia 
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Floral. 

Tem experiência na área de Gestão Pública, Administração e Pla-
nejamento, atuando tanto em Organizações Públicas quanto Privadas.

Presta consultoria pela NR Consultoria Empresarial LTDA na 
Gestão, Montagem e desenvolvimento de ações em saúde pública 
focados na assistência farmacêutica e na rede de laboratórios clínicos.

Iniciou na docência aos 21 anos, lecionando no ensino médio, 
depois na Universidade Ceuma, como Professor da disciplina Deonto-
logia e Legislação Farmacêutica e entre 2014 e 2020 foi coordenador e 
docente do Curso de Farmácia do Instituto Florence de Ensino Superior, 
em 2019 preceptor de estágio para a Faculdade Pitágoras e atualmente 
é docente do Centro Universitário Estácio São Luís.

Participação em Congressos Nacionais e Internacionais, como 
painelista e avaliador de trabalhos científicos, além de premiações em 
alguns destes congressos.

No Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão, 
foi conselheiro regional (2006/2009) e por quatro anos participou da 
Comissão de Tomada de Contas. Presidiu a Comissão Parlamentar do 
CRF-MA e é membro da Comissão de Ensino do CRF-MA. Atualmente 
está no seu segundo mandato de Conselheiro Regional para o quadriê-
nio 2019-2022 e compôs a diretoria do CRF-MA como Diretor Secretá-
rio Geral, na gestão do Biênio 2020-2021.

No Conselho Federal de Farmácia colaborou como membro da 
Comissão de Ensino Farmacêutico de Janeiro de 2016 até outubro de 
2019

No ano de 2018 recebeu a Comenda do Mérito Farmacêutico do 
Conselho Federal de Farmácia, maior honraria concedida a um Farma-
cêutico no país, pelos serviços prestados à classe farmacêutica durante 
seus quase 22 anos de formado. Tornando-se um dos 15 Farmacêuticos 
Maranhenses, a possuir tal Comenda.

Em 2019 recebeu da Câmara Municipal de São Luís, por indi-
cação do vereador Raimundo Penha, o título de Cidadão de São Luís.

REQUERIMENTO Nº 457 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, soli-
citamos o envio de mensagens  de aplausos à Rosana Iorio Ferrei-
ra- Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia - 8ª Região 
(RN- CE- PI- MA), Mayara Moraes Machado Soares- Conselheira 
Efetiva, e Patrícia Trinta e Farias Coutinho- Conselheira Efetiva, 
representantes do MA, bem como todos os fonoaudiólogos, parabeni-
zando-os pelos relevantes serviços prestados na área da fonoaudiologia.

No próximo dia 09 de dezembro de 2021, serão comemorados 30 
(trinta) anos da regulamentação dessa profissão da área da saúde e da 
educação, que pesquisa, previne, avalia, e trata alterações da voz, fala, 
linguagem, audição, aprendizagem, enfim, da comunicação humana. 

Sancionada em 09 de dezembro de 1981, pelo então presidente 
João Figueiredo, a Lei nº 6965, que regulamentou a profissão de fo-
noaudiólogo, veio ao encontro dos sonhos de uma categoria profissio-
nal, que ansiava ser reconhecida. Além de determinar a competência do 
fonoaudiólogo, com a Lei, foram criados os Conselhos Federal e Regio-
nais de Fonoaudiologia, tendo como principal finalidade a fiscalização 
do exercício profissional. O crescimento da profissão, a ampliação do 
mercado de trabalho do fonoaudiólogo vem trazendo uma maior aper-
feiçoamento e surgimento de novas especialidades.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 09 DE DEZEMBRO DE 
2021- PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

REQUERIMENTO N° 458 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 

requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, sejam discutidos  
e votados, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a 
realizar-se logo após a presente Sessão, os Projetos de Lei  n.º 552 e 
553/2021, autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 
e Controle. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 10 DE DEZEMBRO DE 
2021. - Rafael Leitoa - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 460 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno, requei-
ro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirada de tramita-
ção a Proposição de Projeto de Lei Complementar nº 011/2021, de mi-
nha autoria, que Regulamenta o Fundo Estadual de Juventude, na forma 
prevista nos artigos 66, 67 e 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN”, em 09 de dezembro de 2021. - DANIELLA 
TEMA - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 461 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, após aprovação da Mesa Diretora, que seja 
enviada mensagem de Pesar a esposa, filhos e familiares do servidor 
autônomo senhor, Francisco de Assis Parente Alves, falecido ontem dia 
13/12/2021.

 
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM 14 DE DEZEMBRO DE  2021 - GLAL-
BERT CUTRIM - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 462 /2021

Senhor Presidente:

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido  e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão,  o Projeto de Lei  Nº 564/2021, de 
autoria da Mesa Diretora

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 
2021. - Ricardo Rios - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 463 /2021

Senhor Presidente:

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a mesa, seja abonados as minhas 
faltas, referente a 01/11 a 08/12 do corrente ano. Segue atestado em 
anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL", DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, em 13 de dezembro de 2021. - Andreia Mar-
tins Rezende - Deputada Estadual
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INDICAÇÃO Nº 5880/2021

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 Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que 
o Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize 
com a máxima urgência a manutenção da ponte que liga Pirapemas a 
São Mateus, localizada na MA- 338, sobre o Rio Peritoró.

A presente indicação é de extrema relevância pois a ponte está 
localizada na MA – 338 e tem causado diversos transtornos a todos 
que ali transitam. De acordo com as fotos em anexo pode-se confir-
mar a necessidade de extrema urgência do atendimento ao nosso pleito 
e consequentemente a manutenção da referida ponte que tem causado 
não apenas transtornos, como colocando em risco a segurança de toda 
a população. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 09 de dezembro 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.

INDICAÇÃO Nº 5881 /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 Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, solicitando 
que o Secretário de Estado da Educação – Dr.  Felipe Camarão, 
providencie a reforma e ampliação da Biblioteca Farol do Saber na 
cidade de Pirapemas – MA.  

A revitalização do Farol da Educação resultará em um espaço de 
educação, informação, cultura e lazer a toda população. O pedido visa 
garantir melhorias para o aprendizado, levando qualidade e comodida-
de aos educadores, estudantes e artistas. Atualmente o Farol do Saber 
encontra-se fechado em decorrência da falta de manutenção, o que afeta 
diariamente todos que precisam dos serviços ofertados pela Biblioteca.

Sabe-se que o caminho para o desenvolvimento social e cultural 
de uma sociedade acontece através da educação,  sendo assim, é im-
portante destacar e investir nesses equipamentos educacionais que irão 
beneficiar toda a comunidade e todos os públicos. 

Vale destacar a importância da leitura e atividades relativas ao es-
tímulo da educação, com medidas de alcance sociais que irá beneficiar 
toda região da baixada maranhense. 

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 09 de dezembro de 2021 – Dra. Thaiza Hortegal 
– Deputada Estadual. – PP

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

INDICAÇÃO Nº 5882 /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 Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Secretá-

rio de Educação, Felipe Camarão, solicitando que apreciem a possibili-
dade de garantir o rateio dos recursos do Fundeb entre profissionais 
da Educação.

O objetivo da presente solicitação é garantir que os direitos as-
segurados pelo Estatuto aos profissionais da Educação sejam, efetiva-
mente, implementados no Maranhão. Dados extraídos do Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) que 
comprova que, no Maranhão, houve um aumento de mais de R$ 300 
milhões para 2021, embora no ano anterior o Governo do Estado tenha 
utilizado somente 96,05% dos recursos com remuneração dos educado-
res. Em razão disso, solicita-se que o referido acréscimo seja rateado 
entre os profissionais da Educação.

Plenário Nagib Haickel, 10 de dezembro de 2021. - Wellington 
do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5883 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Governador do Estado, Flávio Dino, e ao 
Secretário de Educação, Felipe Camarão,  solicitando que apreciem a 
possibilidade de garantir o pagamento retroativo dos direitos estatu-
tários dos profissionais da Educação, a exemplo das progressões que 
só foram implementadas a partir do segundo semestre de 2021, embora 
os educadores já tivessem tal direito há anos.

O objetivo da presente solicitação é garantir que os direitos asse-
gurados pelo Estatuto aos profissionais da Educação sejam, efetivamen-
te, implementados no Maranhão. Para tanto, faz-se necessário que haja 
o pagamento retroativo, vez que centenas de professores só tiveram 
seus direitos efetivados a partir do segundo semestre de 2021, embora 
já reunissem os requisitos há tempos.

Os recursos a serem utilizados originar-se-ão do superávit  do 
Fundeb.

Plenário Nagib Haickel, 10 de dezembro de 2021. - Wellington 
do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5884 / 2021
                                                                 
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, 
seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GO-
VERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO 
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes pro-
vidências no sentido de que seja feita a recuperação e sinalização 
asfáltica da MA-332 no trecho que liga os municípios de Matões do 
Norte - MA, Cantanhede - MA e Pirapemas - MA.

A proposição visa atender uma solicitação de moradores da refe-
rida área que devido ao grande fluxo de tráfego de veículos, essa MA 
está com o asfalto irregular em diversos pontos.

Portanto objetivando reduzir os índices de incidentes ocorridos, 
melhorar o tráfego de veículos e obtenção de um trânsito seguro, solici-
tamos por meio desta Indicação a recuperação e sinalização asfáltica da 
MA-332, no trecho que liga as cidades de Matões do Norte, Cantanhede 
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e Pirapemas - MA. 

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata de 
questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do atual 
Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel 
Bequimão”, em São Luís, 13 de dezembro de 2021. - GLALBERT 
CUTRIM - 1º vice-presidente - Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5885 /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 Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que 
o Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize 
com a máxima urgência a manutenção da ponte de madeira que liga 
Palmeirândia a Peri Mirim localizada na MA- 212.

A presente indicação é de extrema relevância pois a ponte está 
localizada na MA – 212 e tem causado diversos transtornos a todos 
que ali transitam. De acordo com as fotos publicadas nas redes sociais, 
pode-se confirmar a necessidade de extrema urgência do atendimento 
ao nosso pleito e consequentemente a manutenção da referida ponte 
que tem causado não apenas transtornos, como colocando em risco a 
segurança de toda a população. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 13 de dezembro 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.

INDICAÇÃO Nº    5886 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, Re-
queiro a Vossa Excelência que, após deliberação da Mesa, seja enca-
minhado expediente ao Exmo. Comandante da Policia Militar do Es-
tado do Maranhão, o Cel. QOPM, Sr. Pedro de Jesus Ribeiro dos Reis, 
solicitando que providências sejam tomadas em relação ao episódio 
envolvendo o Vereador do Município de Turiaçu, Neto Soares e mais 
dois amigos vítimas de uma abordagem policial abusiva, na Agência do 
Banco do Brasil, na cidade de Santa Helena, conforme comunicado da 
Câmara Municipal de Turiaçu, cópia em anexo.

Tão logo providências sejam tomadas sobre o evento objeto de 
nossa matéria, informações devam ser prestadas ao nosso gabinete na 
ALEMA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 07 de 
dezembro de 2021. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Expediente lido, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM – Expediente lido à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais pares, senhoras e 
senhores, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da 
TV Assembleia, nosso mais cordial, bom dia! Que Deus seja louvado, 
que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão 
e sobre sua população. Ontem realizamos uma importante audiência 
pública pela Comissão de Orçamento, presidida pelo Deputado Roberto 
Costa, em defesa dos servidores públicos do Estado do Maranhão ativos 
e inativos. E durante audiência pública recebemos uma mensagem do 
Governador do Estado enviada à Assembleia Legislativa do Estado 
ressaltando, principalmente um pedido nosso de muito tempo, que é 
o reajuste dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Uma luta 
nossa, uma luta antiga, desde o início do gabinete. Carinhosamente, 
somos identificados, chamados pelos servidores públicos do Estado 
do Maranhão como deputado dos servidores. O único deputado que 
ao longo dos últimos 8 anos tem lutado pela recomposição salarial e 
reajuste dos servidores. O último reajuste dos servidores do Estado 
do Maranhão foi no governo Roseana Sarney. De 2015 para cá, o 
Governador Flávio Dino não fez reajuste dos servidores públicos e aqui 
as nossas pautas, trazendo aqui a indicação de 2017, quando o então 
presidente desta Casa, Deputado Humberto Coutinho, solicitávamos a 
análise do anteprojeto de lei que dispõe sobre o reajuste de 6,3% para 
os servidores públicos. Logo mais em 2017 também encaminhamos 
ao Governo dos Estados solicitando apreciação de análise de projeto 
dos 21,7%. Ao longo dos últimos 8 anos, ao longo das últimas duas 
legislaturas, o único deputado que subiu à tribuna da Assembleia, 
que foi para reuniões, audiências, provocando o Ministério Público, o 
Judiciário em busca do pagamento 21,7% dos servidores públicos do 
Estado do Maranhão. Logo depois em 2017, solicitamos à Mesa Diretora 
que pudesse analisar o anteprojeto dos 21,7%. Em 2019, mais uma vez, 
solicitamos ao Governo do Estado que pudesse conceder o reajuste da 
reposição salarial referente aos anos 2017 e 2018. E agora, em 2021, 
temos travado essa luta em defesa dos servidores públicos do estado do 
Maranhão e apresentamos, mais uma vez, por meio da Indicação 5.660, 
reajuste para reposição inflacionada aos servidores públicos do estado do 
Maranhão para que, no ano de 2022, pudesse ser acrescentado na LOA. 
Então, uma luta permanente, uma luta árdua e permanente do Deputado 
Wellington. Como eu já disse, o único deputado, nos últimos oito anos, 
que tem lutado pelos servidores públicos do estado do Maranhão, ativos 
e inativos. Uma luta permanente e, carinhosamente, o reconhecimento 
dos servidores públicos, como foi ontem na audiência pública. Eu 
destaquei que o Governo do estado mandou uma mensagem para a 
Assembleia Legislativa concedendo o reajuste, um reajuste ínfimo, um 
reajuste pequeno. As perdas salarias dos servidores públicos do estado 
do Maranhão, ativos e inativos, ultrapassam os 50%, vão de 49% a 58%, 
e o governador do Estado manda uma mensagem para a Assembleia 
Legislativa concedendo um reajuste na média de 07% a 09%. Eu faço 
referência, por exemplo, aos soldados, que estão chamando reajuste 
top das galáxias. Foi divulgado que no bruto seria R$ 390,19 para 
os soldados. Atualmente, o soldado ganha R$ 4.558,24. Com o novo 
aumento, vai para R$ 4,877.00 reais, ou seja, tem desconto de 11,7 do 
Fepa, tem desconto dos mais variáveis possíveis do imposto de renda, 
e aí o que acontece? O aumento é só de R4 319,00, menos R$ 36,00 do 
Fepa, menos R$ 11 de imposto de renda, e aí sobra no contracheque para 
o soldado limpo R$ 270,00, um aumento de aproximadamente 7% para 
um policial militar que arrisca o seu dia a dia, a sua vida, sai de casa, 
se despede da família, da esposa, dos filhos, dos pais, para defender as 
nossas vidas, não sabe se volta vivo para casa, e o governador do Estado 
concede um reajuste de 7%. Isso é palhaçada, isso é uma patacoada. 
Mas, deputado, V. Ex.ª vota contra? Claro que não! Se é uma luta de oito 
anos, se é uma luta única de oito anos, eu vou votar contra? Mas estou 
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deixando aqui o meu depoimento e o depoimento de soldados, de cabos, 
sargentos, oficiais. Vamos falar de professores. Presidente, me conceda 
dois minutinhos só para concluir, por gentileza, dois minutinhos e eu 
concluo, por gentileza, está bom? Vamos falar de professores, reajustes 
para os professores. O Secretário de Educação, Felipe Camarão, vem 
se vangloriar desse aumento de 8%. Secretário de Educação do Estado 
do Maranhão, me compre um bode, tenha a santa paciência! O reajuste 
para os professores do Estado do Maranhão, para 2022, tem que ser 
no mínimo de 31,3 %. É essa a solicitação dos professores? Não, é o 
que está na lei, é o que é legal. Na Lei do piso para 2022, o reajuste 
para os professores têm que ser de 31,3%. E os demais cargos que não 
entraram? Tem cargos no Detran que não entrara e, em média, de 7 a 
8 ou 9%. Tanto que é ridículo que o Governo do Estado até agora está 
calado. O Governo do Estado, que mandou uma mensagem de reajuste 
para os servidores públicos ativos e inativos, está calado. Não comentou 
nada no Instagram, não comentou nada no Facebook e nada no Twitter, 
de vergonha. O Governador está envergonhado. Mas ele tem que ter 
vergonha mesmo. O Governador está envergonhado. O Governador do 
Estado do Maranhão, o Governador Flávio Dino, está envergonhado 
desse aumento irrisório, ínfimo, uma esmola que ele está querendo 
dar para os servidores públicos do Maranhão. O Governador está tão 
envergonhado que até agora não publicou nada no Instagram, no Face 
nem no Twitter. E olha que ele é o homem do Instagram, é o homem 
do Twitter. Ele não governa o Estado do Maranhão. Ele está sempre 
nas redes sociais. Mas está envergonhado. É uma vergonha. Senhoras e 
senhores, eu trago aqui um relato de servidores públicos do Estado do 
Maranhão...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Libera o microfone do Deputado Wellington, 
por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhoras e senhores, esse é o relato a angústia. Esse é o colete utilizado 
pelos servidores públicos do Estado do Maranhão. E ontem uma 
servidora do Detran perguntou: “Deputado Roberto Costa, Deputado 
Wellington do Curso, o que vocês fariam com mil e quatrocentos reais 
por mês. Vocês se aposentariam com mil e quatrocentos reais por 
mês? Claro que não. É por isso que tem muito servidor com 30, 40 
anos de serviço, e não se aposenta, porque o salário é irrisório. Detran 
continua em greve. A luta continua e daqui a pouco vou continuar com 
as denúncias do Detran e o absurdo, o absurdo: o prédio do Detran 
de Codó é da família do senhor Francisco Nagib, é do pai do Nagib. 
Que palhaçada é essa? Detran continua em greve. E continuam com o 
nosso apoio, servidores do Detran. Servidores do Estado do Maranhão, 
parabéns pelo aumento, pelo reajuste. Mas nós vamos continuar na 
luta para que Flávio Dino conceda, no mínimo, 30% da recomposição 
salarial, no mínimo, para reparar as perdas salariais dos servidores 
públicos do Estado do Maranhão ao longo dos últimos sete anos. A luta 
continua. O Deputado Wellington em defesa dos servidores públicos do 
Estado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputado Luís Inácio Lula da Silva por cinco 
minutos, sem apartes. Eu vou chamar o próximo orador enquanto a 
equipe aqui técnica da Casa faz o ajuste e logo em seguida eu lhe chamo 
de volta. Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) - Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, Deputado 
Glalbert Cutrim, Senhor Primeiro Secretário em exercício Zé Adriano, 
meus pares aqui presentes, senhores servidores, galeria, imprensa. Eu 
estive esse final de semana em Bacabal e pude tirar algumas fotografias 
de algo que confesso a vocês me assustou muito, eu me refiro à 
destruição do patrimônio da UEMA, por parte do Governo do Estado, 
com as alegativas de que estava utilizando para benefício social. Oh, 
como se o próprio processo educacional, patrocinado pela UEMA, 
ao longo dos anos, não fosse um trabalho social. Eu me refiro a esse 
terreno, porque foi um terreno que, no meu reitorado, nós compramos, 
com o dinheiro da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia, quando 
a necessidade de ter terceiro grau por parte dos professores, atendendo 

aos conceitos básicos e aos preceitos básicos dos ditames da LDB, de 
96, que preconizava que pra ensinar o ensino médio precisava de um 
professor ter 3º grau. E saiu a UEMA por aí, por meio da fundação, 
como faz a UNICAMP, como fez a USP, só aqueles vendendo stricto 
sensu e nós vendendo graduação, conseguimos comprar aquele terreno. 
E depois nós fizemos uma concessão para a UEMA para a construção 
do prédio. O governo vem agora, o Governo do Estado destrói, destrói 
todo o terreno para fazer praça. Senhores, para fazer praça com o 
terreno que não é da UEMA, não é do estado, mas é da Fundação de 
Apoio à Ciência e Tecnologia. É lamentável, senhores, que o governo 
faça um absurdo desse e o silêncio franciscano de mosteiro da própria 
universidade, dos alunos de Bacabal, do corpo docente de Bacabal, do 
corpo administrativo de Bacabal e da própria Reitoria da Universidade. 
Senhores, não pode ser assim. As alegativas que vêm à tona é que 
estão fazendo benefício com praça. E o benefício intelectual não é 
importante? Na formação de professores, ele podia ampliar o campus, 
podia criar novas salas de aula, novos laboratórios, ampliar biblioteca, 
ou seja, um universo de situações academicistas voltados para dentro 
da própria universidade. E ele faz e eu nem sei como é que licitou 
se o terreno não é dele para licitar, destruindo. Senhor governador, o 
senhor está se apropriando de alguma coisa que o senhor fez e fazendo 
de forma equivocada. Porque deveria era ampliar a universidade e 
não tomar dela o terreno que foi comprado com labor dos próprios 
funcionários, do corpo docente, da gestão anterior. Estão aqui as fotos, 
quem quiser pode assistir lá. Senhores, isso é um absurdo que o governo 
está fazendo. O que se espera do governo é que ele amplie, melhore e 
qualifique, mas não destrua o que não é dele para fazer praça, como 
se a praça alimentasse alguém, como se a praça fosse mais importante 
do que uma prospecção cerebral, fazendo cursos superiores, botando 
mestrado na região, botando lato sensu na região. É um absurdo, 
senhor governador, o senhor estar se apropriando de um terreno que 
não é seu, não é do Estado, é da fundação que cedeu para a UEMA. 
Está equivocado, destruindo um terreno que poderia, volto a frisar e 
reafirmar, ser utilizado de forma melhor. Senhores, vou encaminhar 
ao Ministério Público para que o Ministério Público possa tomar as 
devidas providências, ao Tribunal de Contas para analisar como foi 
feito o processo licitatório e aí nós teremos resposta adequada. De uma 
coisa eu tenho certeza: é um equívoco destruir parte do patrimônio 
universitário para poder fazer praça pública. Minha angústia e minha 
inquietação ficam registradas como inúmeras outras situações aqui na 
tribuna desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão 
do orador) - Obrigado, Deputado Glalbert. Estou participando da 
sessão de forma virtual, porque estou aqui, há alguns dias, na Região 
Tocantina, mais precisamente, neste momento, estou no município 
de Itinga. Quero fazer uso da palavra para destacar as ações trazidas 
pelo Governador Flávio Dino à Região Tocantina. No último final 
de semana, participamos, no sábado, de uma agenda do governo do 
município de Grajaú. Lá, o Governador Flávio Dino, em companhia 
de seu secretariado, de vários deputados da classe política, com a 
presença do Prefeito Mercial Arruda, anunciou quais as ações para 
Grajaú, como parque ambiental, anunciou o Programa Mais Asfalto, 
entregou título fazendo regularização fundiária naquele município que 
tem uma grande extensão territorial e também anunciou poços para 
comunidades quilombolas. Também estivemos no município de Sítio 
Novo onde o governador foi recebido com uma grande festa, porque 
também anunciou um pacote de obras importantes. E o Prefeito Antônio 
Coelho já vinha reivindicando desde uma audiência que tivemos com 
o próprio Governador e, nesse último sábado, ele anunciou o programa 
Mais Asfalto. Serão 5 km de vias, ruas e avenidas que serão recuperadas 
e outras implementadas. Também anunciou a construção de poços 
artesianos, poços que serão construídos na sede do município em dois 
bairros e também a construção de poços na zona rural do município, 
além de várias outras ações na área da infraestrutura, como também 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2021 15
pavimentação através de bloquetes. O município vai receber 150 mil 
de bloquetes para poder pavimentar ruas e avenidas no centro da cidade 
e na zona rural do município. E uma obra também que estava sendo 
aguardada por muitos anos, que é a reforma da delegacia, de forma 
a dar uma estrutura melhor a Polícia Civil que atua no município, a 
Polícia Militar. É uma obra importante para levar mais segurança ao 
município de Sítio Novo. E um destaque importante, além dessas ações 
que eu já citei, como também construção de praças, que as praças 
também são importantes para o convívio das famílias que moram em 
determinado bairro ou povoado, o Governador anunciou a construção 
de um Restaurante Popular. O Restaurante Popular já tem mais de 60 
espalhados em todas regiões do Estado, na maioria dos municípios hoje 
tem esse pleito de restaurante popular, porque já se chegou a inaugurar 
mais de 60 restaurantes populares em todo o estado do Maranhão, 
vendendo refeições a R$ 1,00. É uma medida muito importante, 
sobretudo, nesse período de crise econômica que estamos vivenciando. 
E quase todo município onde se visita, onde se vai, há sempre esse 
pleito para que o município receba também um restaurante popular. 
E essas medidas estão sendo importantes, e não só importante para a 
população, mas em função disso também é um grande reconhecimento 
da gestão do Governador Flávio Dino na Região Tocantina. E a cidade 
de Sítio Novo o recebeu com muito entusiasmo. E, por último, quero 
só destacar, para finalizar, que participamos da tradicional cavalgada 
no município de Sítio Novo, que já parte do calendário cultural 
do município. E essa cavalgada tem acontecido há vários anos em 
comemoração ao aniversário de 60 anos da cidade de Sítio Novo. Sítio 
Novo completará 60 anos amanhã, dia 15 de dezembro, mas os presentes 
já chegaram alguns dias antes, ou seja, no último sábado. E a população 
de Sítio Novo ficou muito feliz. E a tradicional cavalgada atrai pessoas 
de vários municípios da região. E Sítio Novo se destaca com essa 
importante cavalgada, até porque é um município que tem grande 
produção, uma grande produção agropecuária, ou seja, um município 
que tem um destaque na Região Tocantina porque contribuiu muito 
com a nossa economia, com a economia do Estado, então Sítio Novo é 
um município produtor e com grande destaque para agropecuária, por 
isso que a cavalgada faz muito sucesso. Então, finalizo, mais uma vez, 
parabenizando a cidade de Sítio Novo, a população de Sítio Novo, a 
população de Sítio Novo e destacando grande trabalho que vem sendo 
feito pelo prefeito, pelo nosso amigo Antônio Coelho, que inicia a sua 
gestão com pé direito, anunciando várias ações importantes que vão 
melhorar a qualidade de vida do povo daquela cidade. Era isso, Senhor 
Presidente, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente Deputado Glalbert Cutrim, Senhoras e 
Senhores Deputados, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. 
Senhor Presidente, venho aqui à tribuna para destacar uma grande ação, 
importante ação da Secretaria de Estado da Saúde, executada também 
pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, a EMSERH, e aqui 
eu quero agradecer o empenho e a dedicação do nosso Presidente Marcos 
Grande, e de toda a sua equipe pelo grande trabalho que fizeram nos 4 
dias na cidade de Timon, cidade polo, uma região de saúde atendendo 
mais de quinhentas pessoas com cirurgia de catarata, atendendo 
pacientes do município de Timon, de Matões, de Parnarama, de São 
Francisco dando dignidade a essa população que precisa da cirurgia de 
catarata, um procedimento médico importante, que devolve a visão, que 
devolve a autoestima e que, com certeza, dá ali dignidade a população, 
foram 4 dias intensos de muito trabalho, e aqui eu quero agradecer toda 
equipe médica, a direção do hospital, em nome da diretora Ana Patrícia, 
da nossa regional de saúde Dra. Dávilla, que com o superintendente da 
rede Dr. Alberto e toda sua equipe, todos os funcionários empenhados, 
de manhã cedo até o final do dia, a equipe médica para atender em média 
150 pacientes todos os dias. Além desse serviço, Senhor Presidente, de 
tão importante, que inclusive no ano final do passado nós conseguimos 
levar também esse mutirão de cirurgia de catarata. Sábado levamos o 

“Saúde na Praça”. “Saúde na Praça” é uma ação inovadora do nosso 
presidente Marcos Grande, avalizado e ajudado pelo secretário Carlos 
Lula, para que possamos levar, em virtude da pandemia, a celeridade 
das cirurgias eletivas, pois com a diminuição do número de casos, nós 
podemos voltar as cirurgias eletivas, e muitos pacientes que já estavam 
aguardando na fila, precisam ali renovar exames, renovar cadastro para 
que possam voltar trânsito normal das cirurgias eletivas. E no sábado, 
nós fizemos um “Saúde na Praça”, no estacionamento do hospital, 
e diga-se de passagem, uma belíssima área, fazendo ali o trânsito 
cirúrgico de pacientes, principalmente focado no planejamento familiar, 
com cirurgias de histerectomia, cirurgia de laqueadura e cirurgias 
também de vasectomia, foram quase 500 atendimentos nesse dia, de 
7h até o final da tarde, onde as pacientes e os pacientes puderam ali dar 
os seus encaminhamentos, fazer exames pré-operatórios e sair daquela 
unidade já com a sua previsão cirúrgica, provavelmente a data da sua 
cirurgia. Então, o Hospital Alarico Pacheco hoje se transforma em um 
hospital regional de verdade, um macrorregional. Nós estamos em 
dias de inaugurar mais 24 leitos e, até o final de março, a sua reforma 
completa será entregue a nossa região. Já foram entregues leitos de UTI, 
estão em fase de implantação os leitos de UTI neonatal e também um 
serviço inédito e muito necessário para o município de Timon que são 
as cirurgias ortopédicas. Já está aprovado no nosso plano de trabalho e, 
no começo de janeiro, nós iremos iniciar com muita luta e com muito 
trabalho esse novo serviço no Hospital Alarico Pacheco. Uma grande 
demanda da nossa região, obviamente, mas que, com certeza, atenderá 
a todos, pois esse hospital é um hospital de referência para a nossa 
região. Agora, Senhor Presidente, eu gostaria também de destacar a 
Medida Provisória 373 que chegou a esta Casa e que nós acabamos de 
aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. Essa medida provisória 
deverá vir na pauta da Ordem do Dia de amanhã, creio que a Mesa 
Diretora e o Presidente deverão pautá-la amanhã, pois é uma medida 
provisória de suma importância, já que traz de verdade o maior reajuste 
aos servidores públicos do país. Pode, obviamente, algumas categorias, 
e a luta é constante por melhorias, por melhorias salarias, por melhorias 
de condição de trabalho, mas há nesse projeto reajuste que ultrapassam 
mais de 100%, 108% em algumas carreiras. É um reajuste médio de 9% 
das suas renumerações, de seus vencimentos, subsídios ou gratificações. 
Projeto de lei importante, uma vez que traz dignidade ao servidor. Será 
um impacto anual de R$ 600 milhões diante do reajuste concedido pelo 
Governador Flávio Dino, com muita austeridade econômica, com muito 
equilíbrio fiscal. Nós vimos muitos Estados atrasarem salários, parcelar 
13º, mas, no Maranhão, o governador consegue reajustar sua folha de 
pagamento em R$ 600 milhões por ano, sem parar um dia sequer de 
entregar equipamentos públicos, de fazer investimento, de fazer mais 
asfalto, de entregar restaurante popular, de investir na educação, de 
entregar escola. Isso sim é governar com responsabilidade. Entendemos 
a luta dos servidores, obviamente, sempre por mais melhorias, mas 
também temos que ter a responsabilidade fiscal de manter as políticas 
públicas sociais para chegar lá na ponta, para lá, no município de 
Governador Eugênio Barros, que está sendo feito um restaurante 
popular para o município de Bacabal, que foi entregue no sábado, com 
alimentação a R$ 1,00. Nós não podemos deixar o povo do Maranhão 
sem as políticas sociais funcionando perfeitamente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM -  Só para o Deputado Rafael concluir, por 
gentileza.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado, 
presidente. Acredito muito na equipe econômica do Governador Flávio 
Dino, pois por todo seu governo, no período de recessão econômica 
do país, nos piores momentos, passando por uma pandemia, conseguiu 
ainda fazer um reajuste que impacta a folha em seiscentos milhões de 
reais, tendo em vista que o nosso orçamento, enviado a esta Casa, é 
cerca de vinte e quatro bilhões de reais. Ou seja, sem um dia sequer 
parar os investimentos, principalmente na área da saúde. Foi enviado 
para esta Casa um orçamento de mais de três bilhões de reais, para 
manter a saúde no nosso estado. E é por isso que o Maranhão é o melhor 
Estado no combate a pandemia. E isso tem que ser lembrado. Nós temos 
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que governar para todos e com responsabilidade fiscal, administrativa 
e tributária. Então, Senhor Presidente, era esse o meu pronunciamento. 
Amanhã a MP 373, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, 
virá ao Plenário, e a gente continuará este debate importante. E tenho 
certeza que os 42 deputados dessa Casa votarão a favor. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputada Betel Gomes, por 5 minutos sem 
apartes.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) – Bom dia a todos, Senhor Presidente, senhores deputados, 
senhoras deputadas, imprensa, TV Assembleia, internautas e a todos que 
nos acompanham. Toda honra e toda glória sejam sempre para o Senhor. 
Hoje ocupo o espaço do Pequeno Expediente para relatar um triste fato. 
No dia 23 do mês passado, Marcos Vinícius de Jesus Ferreira sofreu 
um acidente de moto e em estado gravíssimo foi encaminhado para o 
Hospital Regional de Grajaú e foi diagnosticado com morte encefálica. 
Sua família, apesar de profunda dor, teve um gesto extremamente 
sensível: decidiu pela doação dos órgãos. Daí começou a peregrinação 
para o pedido de ajuda, pois precisavam correr contra o tempo a fim 
de que os órgãos não entrassem em estado de conservação inviável de 
serem transplantados. Infelizmente, não conseguiram. Diante desse 
triste fato, eu quero sensibilizar os colegas sobre a necessidade de 
juntos encontrarmos uma forma de ajudar o nosso estado a agilizar a 
logística da doação de órgãos e tecidos humanos no Maranhão, pois, 
segundo a Organização Brasileira de Transplante de Órgãos, impacta 
em torno de 10% na não efetivação dos transplantes, visto que alguns 
órgãos pedem urgência, a exemplo do coração e do pulmão, cujos 
transplantes, entre retirada, transporte e o transplante em si, devem ser 
feitos em apenas quatro horas, ou seja, em quatro horas uma vida pode 
ser salva ou não. Nesse sentido, peço aos nobres deputados e deputadas 
que possam somar esforços em prol dessa causa, e as perguntas que 
até hoje ficam na minha cabeça são: quantas vidas poderiam ter sido 
salvas com o gesto sensível daquela família? Quantas outras famílias 
que hoje choram os seus mortos poderiam estar felizes com os seus 
entes queridos se recuperando se o transplante tivesse sido feito? 
Quantas pessoas teriam sido beneficiadas pelos órgãos daquele jovem? 
E por fim, quem de nós um dia também poderá estar na fila do Sistema 
Nacional de Transplantes? Espero que não, que nenhum de nós. Mas o 
problema principal que inviabilizou o caso descrito foi a logística do 
transporte dos órgãos que estava em Grajaú para hospitais aptos a fazer 
o transplante. Para termos ideia do tamanho dessa demanda, atualmente, 
no Brasil, cerca de cinquenta mil pessoas esperam por um transplante. 
Alguns pacientes chegam a ficar até 5 anos na fila e não conseguem 
fazer, consequentemente, vão a óbito e do outro lado temos situações 
como essas ou de famílias querem doar e não conseguem, proponho 
então que venhamos pensar e elaborar o Projeto de Lei que trata 
sobre o apoio ao processo logístico de transplante de órgãos em nosso 
Estado a fim de agilizar e otimizar e dar prioridade ao transporte de 
órgãos humanos no intuito de salvar vidas daqueles que aguardam com 
esperança o seu renascimento. Além dessa notícia triste, gente, eu quero 
também, eu quero agora compartilhar uma boa notícia. Estou muito feliz 
porque dia 16 está previsto para inauguração do Restaurante Popular, 
aqui em minha cidade, em Buriticupu. Eu quero agradecer ao Secretário 
Márcio Honaiser e ao Governador Flávio Dino por ter atendido o nosso 
pedido. Além desse pedido, já fomos atendidos também com os dois 
poços artesianos, que eu creio que em breve também serão inaugurados, 
irão contemplar mil e quinhentas famílias e o 19km de recuperação da 
estrada do Arame. Aproveito aqui para agradecer, mais uma vez, ao 
Governador Flávio Dino e aos Secretários Márcio Honaiser, o André 
dos Santos, Presidente da Caema e ao Secretário Clayton Noleto. Muito 
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão 
do orador) – Bom dia, senhoras e senhores, cumprimento todos os 
deputados na pessoa do Deputado Márcio Honaiser que volta hoje à 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. É uma honra poder 

recebê-lo de volta, espero que fique por aqui. Senhores, eu queria hoje 
destacar a importante agenda ontem junto ao Deputado Marco Aurélio, 
junto ao Governador Flávio Dino, ao Vice-governador Brandão, ao 
nosso secretário, líder, embaixador lá da Região Tocantina, Clayton 
Noleto, ao Prefeito Domingos França, de Montes Altos, ao Vice 
Garibaldino, ao Presidente da Câmara, ao Vereador Jerônimo, ao meu 
amigo e irmão, Vereador Rones, ao Vereador Aristides e ao Vereador Nil, 
além de outras lideranças políticas daquele município que fomos levar 
ao Governador Flávio Dino necessidades e demandas do município. O 
governador, de muito bom grado, utilizando de muita força de vontade, 
usando principalmente do conhecimento que tem da Região Tocantina, 
simplesmente foi fantástico nas autorizações que deu naquele momento, 
autorizou de imediato a implantação do Restaurante Popular em Montes 
Altos, um ganho em um momento difícil em que a alimentação é o 
principal quesito da população mais carente, procura levar a esse povo 
que mais necessita alimentação a R$ 1,00. Montes Altos vai receber 
um restaurante popular, a urbanização da MA no trecho que percorre 
todo o município, no trecho urbano de todo município de Montes Altos, 
onde a gente vai fazer uma revitalização que vai fazer uma importante 
obra embelezando ainda mais aquela cidade histórica, a liberação do 
restante do pagamento para que possa concluir dois poços feitos em 
aldeias indígenas ali de Montes Altos, também a autorização para um 
outro poço, que tinha sido inclusive uma garantia que o governador 
tinha dado anos atrás e foi relembrado. Então, ele autorizou de imediato 
para que se resolvesse. Também a conclusão de imediato do ginásio 
poliesportivo, uma demanda daquela cidade que não tem um ginásio 
poliesportivo. Vamos corrigir um erro histórico com os esportes de 
quadra, vôlei, futebol, futsal, handebol e outros que precisam de um 
ginásio poliesportivo. O Secretário Clayton Noleto ficou encarregado 
de fazer também a reforma e a ampliação do estádio municipal. Eu já 
tinha colocado emenda e está se corrigindo da iluminação do estádio 
municipal. Agora o governador autoriza a arquibancada, autoriza a 
revitalização, autoriza a melhoria que, com certeza, para aquele povo, 
que inclusive, dia 22 agora, haverá as finais da competição amadora em 
Montes Altos. No próximo ano, se Deus quiser, já irão dispor de uma 
moderna praça esportiva, já que já tem uma bela, que o gramado é o 
melhor da região e agora vai ter realmente uma revitalização completa. 
Também autorizou a melhoria do gramado do campo da aldeia 
indígena, que também é uma luta ali, do pedido do Domingos França, 
um pedido da Câmara de Vereadores. Registrar com isso a presença 
dos vereadores, a luta constante, independente de lado político, a luta 
constante por esta melhoria. Agradecer ao governador, de maneira muito 
especial, dois pedidos que eu levei e que foram autorizados por ele de 
imediato, que foi a implantação pela Secretaria de Esporte da Escolinha 
de Futebol de Montes Altos. Um povo apaixonado por esporte, um povo 
que valoriza sua juventude e, mais especial ainda, o que já é sucesso 
na Região Tocantina, que foi a implantação. Logo, vamos discutir se 
vai ficar perto do açude de Montes Altos, que inclusive o açude, agora 
em janeiro, inaugurar a orla do açude, que foi uma luta e um pedido 
constante do povo de Montes Altos. E o Governador já vai inaugurar 
uma obra estadual feita também pela Sinfra com o Clayton Noleto, que 
autorizou agora e só vai se decidir o local, se vai ficar perto do açude 
ou perto do estádio Areninha. Areninha é um campo de grama sintética 
onde tem arquibancada, onde tem toda uma estrutura de urbanização ao 
redor dela. Aqui em São Luís, Imperatriz e em outras cidades as pessoas 
pagam para jogar numa grama sintética. Montes Altos vai ter uma 
areninha onde a população mais carente, a população que não conhece 
ainda esse tipo de gramado vai desfrutar da mais moderna estrutura 
de futebol society de campo sintético do país. Tenho certeza que o 
Prefeito Domingo França, na palavra dele, ontem, de agradecimento, 
quando disse ao Governador “hoje é o melhor dia do meu mandato”, 
isso reflete também na população daquela amada e bela cidade. Ontem 
foi o grande dia de Montes Altos, e eu tenho certeza que o Domingo 
França, logo depois de tudo isso concluído, inclusive também autorizou 
o mais asfalto o Governador Flávio Dino, o seu Domingo França, junto 
com o Garibaldi, junto com os vereadores, vão procurar o que fazer em 
Montes Altos e, estruturalmente, não vão ter. Muito obrigado.
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O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente, uma 

Questão de Ordem. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM – Deputado Roberto.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de 

Ordem) – Presidente, eu queria, na verdade, fazer um apelo aos nossos 
colegas deputados, porque o prazo que foi estipulado pela Comissão 
de Orçamento para recebimento das propostas das emendas dos 
parlamentares é hoje, até as 13h, lá na assessoria da Comissão de 
Orçamento. Eles estão aguardando todas as indicações, porque nós 
temos um prazo até amanhã de votar na comissão para que possamos 
votar no plenário na quinta-feira. Então o prazo está até as 13h de hoje. 
Então eu peço que os deputados possam encaminhar as suas emendas 
para a comissão, para que a gente possa concluir essa primeira etapa 
em relação à comissão. O valor já foi anunciado para os deputados, que 
é de quatro milhões. E também pelo entendimento de toda a comissão 
e dos deputados aqui, nós não estipulamos mais valores em relação à 
saúde. Os quatro milhões têm que ser destinado da melhor forma que o 
parlamentar ache dentro do seu interesse. Então nós solicitamos, mais 
uma vez, que possam fazer os seus encaminhamentos até as 13h das 
suas emendas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Eu só reforço o apelo do Deputado Roberto 
Costa para que a gente possa votar na quinta-feira o orçamento e repito, 
pedir aos deputados que ainda não entregaram as suas indicações para 
que façam até hoje às 13h. Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Obrigado, 
Presidente. Queria dar uma sugestão até ao próprio Deputado Roberto 
Costa. Por que a gente não reúne aí os deputados que tiverem interesse 
para resolver as passadas, senão vai acumular mais déficit aqui com os 
deputados. Primeiro resolvia as que são pendentes. Não vai adiantar. Eu 
não estou vendo novos horizontes aí para colocar mais ainda emendas 
ao vento. 

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, só para corroborar também com o mesmo pensamento do 
Deputado Hélio Soares. Eu acho que esse prazo a gente tem até que 
rever também, porque é o seguinte, nós, todos os anos, a gente aprova 
aqui o orçamento, aprova a emenda, aprova tudo; o Estado não paga. 
Então a gente tem que rever. Eu mesmo estou vendo a questão dessas 
impositivas que foram colocadas aqui, que ainda houve um problema 
jurídico aqui dentro da aprovação desse um milhão e meio deste ano 
de 2021 e aí para não acontecer nenhum problema de tal natureza, 
jurídico ou nada, eu acho que tem que ser apreciado com mais rigor, 
com mais presteza, para que não venha acontecer dentro desses dois 
milhões impositivos aí que estão para o ano, até porque os deputados 
estão sendo prejudicados dentro dessa emenda impositiva. E a gente 
fica aí sem entender por que o Estado não paga as emendas impositivas, 
porque nós temos aqui muitos deputados que até hoje não receberam 
nenhum centavo do Estado. Então assim, eu sei que está todo mundo 
querendo aí pegar seu recesso, as férias, mas eu sou mais preocupado 
com as emendas que possam vir a beneficiar o povo no próximo ano do 
que as férias agora com essa pressa de aprovar, eu também faço parte 
dessa Comissão da CCJ.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius apenas para, eu entendo 
a postura de ambos em relação às emendas, mas vamos só alertar 
que o Deputado Roberto ele não é responsável pelo pagamento das 
emendas, ele também está fazendo o seu trabalho como presidente da 
Comissão de Orçamento e para a gente poder cobrar essas emendas o 
ano que vem a gente tem que apresentar porque tem que sair na LOA. 
Então feito o registro de vocês, eu queria antes de chamar a Ordem do 
Dia, ontem, a gente teve o falecimento do tio do nosso presidente, o 
presidente Othelino, que ontem fez ano do falecimento do pai dele e 

ao mesmo tempo ele recebeu a notícia da morte do tio, o último irmão 
vivo do pai, o senhor Francisco de Assis Parente Alves. Então eu queria 
pedir um Minuto de Silêncio e junto a esse falecimento do tio do nosso 
presidente também incorporar ao advogado da FAMEM, meu advogado 
pessoal nas eleições, Dr. Vitor Viegas, que foi encontrado ontem morto 
em seu apartamento. Então, em nome dessas duas pessoas, eu queria 
que nós pudéssemos fazer um Minuto de Silêncio. Todos em posição 
de respeito. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Parecer nº 933/2021, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em Redação Final ao projeto de lei 
nº 311/2019, de autoria do deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Projeto de Lei n° 37/2020, de autoria do Deputado Hélio 
Soares (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 
499/2021, de autoria da Deputada Betel Gomes (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 270/2020, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Projeto de Lei n° 307/2020, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso (lê). Em discussão. Em votação.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Conceda cinco minutos, por gentileza, para fazer o encaminhamento 
desse importante projeto e discussão, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington, por cinco minutos.

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, o nosso mais cordial 
bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, o Projeto de Lei nº 
307/2020, apresentado no ano passado, de nossa autoria, é um projeto 
de suma importância. Ele foi captado com um outro projeto nosso, 
que é o projeto Ouvindo o Maranhão. Então, por meio desse projeto, 
nós percorremos o estado do Maranhão, os bairros em São Luís, 
percorremos as cidades do estado do Maranhão, ouvindo a população, 
ouvindo as pessoas e captamos essa demanda. Ao captar essa demanda, 
levamos essa demanda, também, ao Ministério Público e à Promotoria 
do Idoso, que tem a sua frente o Dr. Augusto Cutrim. E aí levamos essas 
informações, esses relatos, esses dados e apresentamos o projeto de lei 
de combate aos golpes financeiros praticados contra idosos, o que é 
muito mais comum do que se imagina, é muito mais usual do que se 
imagina. Infelizmente, algumas pessoas se aproveitam dos seus pais, das 
suas mães, dos seus avós, das suas tias, de seus tios e passam a utilizar 
os cartões de benefício dos idosos, inclusive contraindo empréstimos, 
sacando dinheiro na boca do caixa. Muitas vezes, o idoso não tem 
nenhum contato, não tem nem o conhecimento, ficando simplesmente 
perdido sem saber o que está acontecendo. E é por isso que, ao captar 
essa demanda, ao ouvir esse anseio da população, ao ouvir idosos, 
uma idosa de 85 anos, a Dona Raimunda, uma idosa de 82 anos, Dona 
Bernadete: “Deputado Wellington, tem como a Assembleia Legislativa 
fazer alguma coisa? Apresentar alguma sugestão? Ela disse: ‘Eu não 
sei como vocês poderiam fazer, mas para tentar ajudar a gente, porque 
somos vítimas de golpes financeiros. E esses golpes são praticados, 
muitas vezes, por parentes nossos, pessoas ligadas à gente”. E aí tem um 
segundo momento do golpe, que as pessoas ligam para os idosos, ligam 
para a casa dos idosos, ligam para o celular do idoso e aí oferecendo 
mundos e fundos, oferecendo empréstimo consignado, oferecendo 
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alguns benefícios e metendo a mão na aposentadoria, metendo a mão no 
benefício do idoso. Então um projeto de suma importância, projeto que 
teve relatoria do Deputado Dr. Yglésio. Muito obrigado pela relatoria 
e pela aprovação na CCJ. E um projeto de suma importância para o 
Estado do Maranhão, para os nossos idosos. E saibam que é muito mais 
usual, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, com esse 
projeto, a gente vai dar pelo menos uma atenção aos nossos idosos e um 
arcabouço jurídico para que o Ministério Público, para que a família, 
para que as pessoas próximas possam ajuizar a ação caso necessário. 
Então o Projeto de Lei nº 307 de 2020, de nossa autoria, dispõe sobre a 
campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra idosos 
no estado do Maranhão. Solicitamos a compreensão, a benevolência de 
todos para que tenhamos esse projeto aprovado e seja sancionado pelo 
Governo do Estado do Maranhão em defesa dos idosos do Estado do 
Maranhão. E, mais uma vez, essa demanda, essa solicitação foi captada 
por meio do nosso projeto Ouvindo o Maranhão. Que Deus abençoe a 
todos! 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Em Votação. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado o Projeto de Lei nº 307/2020. 
Projeto de Lei nº 309/2020, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 014/2021, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em Discussão. 
Em Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 330/2021 de autoria da 
Deputada Ana do Gás (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto 
de Lei nº 252/2020, de autoria da Deputada Detinha. A Deputada 
Detinha está ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Projeto 
de Lei 260/2020, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Em 
discussão. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como 
estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei nº 304/2020, de autoria 
do deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Uma 
Questão de Ordem, Senhor Presidente, deputado Wellington do Curso, 
me conceda 5 minutos, para fazer encaminhamento do projeto, por 
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Para encaminhar a votação, o deputado 
Wellington do Curso, lembrando que está com parecer favorável da 
Comissão, acatando o substitutivo do deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, veja a importância desse 
Projeto, mais uma vez, com Relatoria do deputado Doutor Yglésio. 
Doutor Yglésio, muito obrigado pela relatoria do Projeto, inclusive 
acatando o Substitutivo, muito obrigado. Veja a importância desse 
Projeto, sobre a instalação de Placas de Prédios Públicos que sejam 
alugados, incluindo o contrato de aluguel. Vejam só esse contrato do 
Governo do Estado com o prédio do Detran, em Codó, vejam só esse 
absurdo, já não basta o senhor Francisco Nagib com nepotismo, assume 
em março, em abril coloca o seu primo, mas doze pessoas no dia 1° de 
maio, Dia do Trabalhador, já não bastam os contratos irregulares no 
Detran, mais dezesseis milhões de aditivos e com contrato, não consegue 
reajuste dos servidores, contratos irregulares, contratos milionários e o 
seu Francisco Nagib no dia 17 de setembro assina o contrato de aluguel 
do prédio do Detran, em Codó, e adivinhem com quem? Pasmem! 
Pasmem, senhoras e senhores, assinado com seu próprio pai. Contrato 
assinado no dia 17 de setembro pelo seu Francisco Nagib, diretor do 
Detran, assinando contrato de cento e oito mil reais com seu Francisco 
Carlos de Oliveira, da OLEAS Participação e Administração. Isso é um 
escárnio. Pera aí, quer dizer que pode fazer tudo. Nepotismo. Contratos 
irregulares, ameaça a servidores do Detran, compra de capacetes, dois 
milhões e quinhentos mil reais em compra de capacetes e coletes para 
estar distribuindo capacetes no interior do estado, fazendo propaganda 

eleitoral antecipada, compra de voto antecipado, crime eleitoral e 
ninguém diz nada. Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de 
Contas do Estado? E agora mais essa! Contrato de aluguel do prédio do 
Detran, em Codó, assinado pelo diretor do Detran com seu próprio pai. 
É a volta dos aluguéis camaradas do Flávio Dino, é assim que Flávio 
Dino faz administração pública no estado do Maranhão? Senhor líder 
do governo, Senhor Deputado Rafael Leitoa, líder do governo, é assim 
que age o Governo do Estado? É assim que age a administração pública 
de Flávio Dino? É muito fácil, assim é muito fácil, e aí não sabe onde 
se mistura e onde separa o público do privado. O diretor do Detran 
paga R$ 108 mil dos cofres públicos do Estado, dos cofres públicos do 
Detran o aluguel do prédio do Detran de Codó. E alugado de quem? 
Da sua própria casa, do seu próprio pai, da sua própria família. Eu 
não acredito que o líder do governo vai ter argumento para defender 
o verdadeiro escárnio desse com a população do estado do Maranhão. 
Não tem lógica, mas não era de se esperar mais do que isso. Na tribuna 
da Assembleia Legislativa, destacar quais foram os critérios utilizados 
pelo Governador Flávio Dino para escolher o seu Francisco Targino, do 
Detran. Primeiro que não foi critério de competência, segundo que não 
foi critério de gestão, terceiro qual foi o critério? Critério de corrupção, 
só pode, porque como é que pode um órgão de segurança pública, o 
Detran é órgão de segurança pública, em outros estados, o diretor do 
Detran é um delegado de Polícia Civil, de carreira, mas, no estado do 
Maranhão, é indicação política. E é quem? Um ex-prefeito que não teve 
nem condição de se candidatar à reeleição, a população não queria, não 
foi nem para a reeleição, negado nas urnas, R$ 108 mil anualmente, o 
prédio lá do Detran de Codó. Deputado Hélio, podia ser só o valor R$ 
5 mil o de R$ 10 mil. O que nós trazemos aqui hoje é a imoralidade 
dos contratos da administração pública do Governador Flávio Dino. 
Fernando Nagib está respondendo a processo de R$ 27 milhões que 
subiu do Fundef, os precatórios do Fundef. Estamos com denúncias 
já nessa semana de mais de R$ 60 milhões de recolhimento de INSS 
também na cidade de Codó. É assim que age o Senhor Francisco Nagib, 
diretor do Detran. Eu vou concluir, Senhor Presidente. Contrata-se, dia 
27 de setembro de 2021, pelo senhor Francisco Nagib Buzar de Oliveira 
Diretor, do Detran, assinado por seu próprio pai, o diretor do Detran 
assina contrato alugando prédio do próprio pai na cidade de Codó. Isso 
é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Vou encaminhar hoje a denúncia 
ao Ministério Público do Estado, ao Tribunal de Contas, ao Governo do 
Estado e ao líder do governo para que possam se posicionar diante desse 
escárnio, desse absurdo e dessa imoralidade para a população do estado 
do Maranhão. O mesmo secretário que anda fazendo campanha política, 
distribuindo capacete e colete comprados com dinheiro público. E cadê 
a impessoalidade? Assim que agem Flávio Dino e o senhor Francisco 
Nagib.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final porque teve 
a emenda do substitutivo. Projeto de Lei n.º 360/2021, de autoria do 
Deputado César Pires, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo 
turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 055/2021, de autoria 
do deputado Rildo Amaral (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
promulgação. Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento 
nº 449, 450/2021, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Requerimento 455, de autoria do Deputado Hélio 
Soares (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 458/2021, de 
autoria do Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica 
incluído na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento N.º 459/2021, de 
autoria do Deputado Professor Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em 
votação. Em discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Também incluído na sessão de amanhã. Requerimento 
à deliberação da Mesa: Requerimento N.º 451 e 452/2021, de autoria do 
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Deputado Zé Inácio Lula (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deferido. Encerrada a Ordem do Dia. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso, 30 minutos 
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom 
dia. Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Senhor Presidente, 
utilizo o Grande Expediente, na manhã desta terça-feira, para fazer 
umas considerações mais detalhadas sobre o reajuste dos servidores 
públicos do Estado do Maranhão, sobre os recursos do FUNDEB, 
superávit do FUNDEB, e também sobre o auxílio que o governador do 
estado está querendo dar por meio do FUNBEN, e essas três pautas. 
Vamos tratar inicialmente do FUNBEN. Nós trazemos para a Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão uma solicitação dos servidores 
públicos quando se trata da saúde pública, quem mora na Baixada 
maranhense, por exemplo, tem que se deslocar do interior do estado, de 
Pinheiro, de Mirinzal, de Bequimão para São Luís para fazer algum tipo 
de tratamento, cirurgia ou se internar no Hospital do Servidor. Já o 
servidor da Região Metropolitana tem a facilidade, está bem próximo, e 
é por isso que apresentamos uma indicação ao Governo do Estado, para 
que pudesse apresentar à sociedade, à população, um projeto, um local, 
um hospital ou atendimento para os servidores que são da Baixada. Ou 
seja, servidores públicos do Estado do Maranhão, que moram na 
Baixada maranhense, que pudessem ter o atendimento em um órgão, 
em um local que fosse direcionado ao servidor público, para que não 
tivesse que se deslocar para o Hospital do Servidor em São Luís. 
Quando nós apresentamos essa solicitação, principalmente o pedido dos 
moradores da Baixada, nós apresentamos ao Governo do Estado, e 
muitos deles vieram nos cobrar: Deputado, e sobre a solicitação, sobre 
o posto de saúde, um atendimento dos servidores públicos da Baixada, 
dos Baixadeiros. Como fazer então? E esse questionamento veio à tona 
agora, que o Governo do Estado utilizando o dinheiro do FUNBEN, 
para pagar a gratificação, para um ticket, para pagar alimentação, para 
pagar um auxílio. Retirando um dinheiro que não é dele, esse dinheiro 
é dos servidores, esse dinheiro é da saúde, é do servidor público. Como 
é que ele vai tirar o dinheiro que é do FUNBEN, que é dos servidores, 
que é da saúde, que era para melhorar a saúde do servidor, inclusive nós 
temos orientação, demos a dica, a sugestão, a solução de um posto de 
atendimento dos servidores do Estado do Maranhão da Baixada, e o 
Governador Flávio Dino retira o dinheiro do FUNBEN para dar o 
auxílio-alimentação. Senhor governador, por que V. Ex.ª não tira o 
dinheiro da Comunicação, da propaganda enganosa? V. Ex.ª está 
gastando dinheiro público no horário público, no horário nobre da 
televisão brasileiro, gastando o dinheiro público com comercial 
caríssimo na rede Globo, no horário do Jornal Nacional, no horário do 
Fantástico. Inclusive, essa semana, utilizando o cantor Anderson Freire, 
cantor evangélico Anderson Freire. Já tínhamos feito a denúncia antes, 
qual é o cachê? Com qual recurso está sendo pago o cantor Anderson 
Freire, para fazer campanha, para fazer a propaganda do Governo do 
Estado? Há necessidade de pagar um cachê altíssimo a um cantor de 
renome nacional para gravar propaganda mentirosa, dizer que o 
Maranhão melhorou. O Governador Flávio Dino está diante de um 
grande dilema. Por muito tempo, gastou dinheiro público com 
propaganda enganosa, mentirosa, querendo ser presidente da República, 
utilizando o dinheiro do povo, o dinheiro do suor do trabalhador 
maranhense para mentir e enganar. Só que, aos poucos, ele vem sendo 
desmascarado. Aos poucos, os índices vão sendo mostrados. É o 
segundo pior estado em alimentação e segurança alimentar. Temos um 

milhão e quatrocentos mil maranhenses na extrema pobreza. Aumentou 
os impostos três vezes. Os Estados estão concedendo os reajustes 
maiores do que do Maranhão, mas ele mente, ou melhor, não foi nem 
ele que publicou, porque ele está com vergonha. Publicou no site do 
Governo do Estado oficial, dizendo que os servidores do Maranhão 
terão o maior aumento salarial do Brasil. Ele não publicou nada, ainda, 
nem no Instagram, nem no Facebook, nem no Twitter. Ele não publicou 
nada ainda porque está com vergonha. Eu vou concluir o primeiro 
assunto para depois entrar no assunto dos reajustes dos servidores 
públicos. Então, senhor governador, estamos apresentando hoje uma 
solicitação, um requerimento a Vossa Excelência para que possa 
explicar por que utilizar esse recurso do FUNBEN? Por que utilizar 
esse recurso da saúde dos servidores? Já não basta que Vossa Excelência 
meteu a mão no recurso dos aposentados do Estado do Maranhão? Já 
não basta? E Vossa Excelência agora quer meter a mão no recurso do 
FUNBEN? Mas aí pode algum deputado da base, o líder do governo 
perguntar: mas, Deputado Wellington, Vossa Excelência vai votar 
contra? Claro que não! Jamais! Como é que eu vou votar contra algo 
que beneficia o maranhense? Eu não vou votar contra, mas não posso 
deixar de fazer os questionamentos dos trabalhadores, dos servidores, 
dos aposentados, dos baixadeiros. Não posso me calar diante disso. Não 
posso me calar. E é por isso que eu trago aqui o questionamento. Já 
apresentamos um requerimento para que o Governo do Estado possa 
explicar por que retirar esses recursos do FUNBEN. Mais uma vez, a 
solicitação para criar um posto de atendimento, um posto de saúde aos 
servidores públicos do Estado do Maranhão que são da área da Baixada. 
São policiais militares da Baixada, são professores da Baixada, são 
servidores do Ministério Público da Baixada, servidores do Tribunal de 
Justiça da Baixada, são servidores da AGED da Baixada, são servidores 
públicos do Estado do Maranhão que são da Baixada. Então fica aqui, 
mais uma vez, a nossa solicitação em defesa dos trabalhadores, dos 
moradores, da população da Baixada do Maranhão. E mais um 
requerimento solicitando ao Governo do Estado explicação com relação 
à retirada desse recurso do FUNBEN. Segunda pauta do nosso 
pronunciamento do Grande Expediente: Ontem estávamos realizando 
uma audiência pública. Estiveram presentes o Deputado Roberto Costa, 
presidindo a Comissão de Orçamento. Apareceu rapidamente, mas deu 
seu apoio aos servidores públicos que estavam participando da 
audiência, o Deputado Rildo Amaral. A Mesa estava composta por 
sindicalistas, presidentes de todos os sindicatos, o presidente do 
SINDSEP, o Cleinaldo; presidente do Sindicato dos Delegados da 
DEPOL, delegado Marconi, presidente do Sindicato da FUNAC, 
servidores da FUNAC, nosso amigo Manoel, presidente Sr. Adão, 
representando o presidente do SINFRA. E o grande Francion foi um dos 
grandes homenageados na tarde de ontem, que é o presidente do 
Sindicato dos Servidores Públicos do Detran. E o Francion foi muito 
bem recepcionado, calorosamente e muito homenageado por todos os 
demais sindicalistas, por todos os presentes pela luta aguerrida no 
Detran. Então, mais uma vez, o Deputado Wellington parabeniza a 
todos os servidores do Detran pela luta de vocês e pelo Presidente que 
vocês têm. Francion, os nossos parabéns. Servidores do Detran, 
parabéns pela luta. E vocês serviram de exemplo para vários servidores 
do Estado do Maranhão, 14 dias de greve do Detran, 14 dias de greve 
do Detran, lutando pela recomposição salarial. Senhoras e senhores 
deputados, não é aumento. Não é aumento. Equivocadamente, o líder 
do Governo, Deputado Rafael Leitoa, vem dizer que é um aumento. 
Não é aumento, Deputado Rafael Leitoa. Segundo, Deputado Rafael 
Leitoa disse que todos os deputados vão votar a favor. Claro! Claro que 
vamos votar. Claro que vamos votar a favor. Não tem como votar 
contra. Nós deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão não vamos poder votar contra. Jamais! Como que uma 
luta do Deputado Wellington, ao longo dos últimos sete anos, batendo 
em cima desse reajuste, dessa recomposição salarial, todos os dias na 
tribuna da Assembleia, fazendo reunião com sindicato, fazendo reunião 
com servidores, com aposentados, com ativos e inativos do Estado do 
Maranhão, como que iria votar contra o deputado que, carinhosamente, 
é reconhecido, é chamado pelos servidores de “deputado dos 
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servidores”, de “deputado dos aposentados”, “deputado dos 
pensionistas”? Isso é muito gratificante. Deputado César Pires, o 
Deputado Rafael Leitoa disse que todos os deputados iriam votar a 
favor, claro, claro, como é que nós vamos votar contra o reajuste? 
Jamais! Claro que nós vamos votar a favor do reajuste. Só que estamos 
questionando é que o reajuste é pequeno, é ínfimo, é uma esmola, é tão 
pequeno, é tão ínfimo que o Governo do Estado está calado, não falou 
nada, ah, mas publicou ontem, os servidores do Maranhão terão o maior 
aumento salarial do Brasil, quanta mentira! E aqui eu queria chamar 
novamente o deputado Rafael Leitoa, para que pudesse se posicionar 
diante deste post do governo do Estado do Maranhão. Site Oficial, eu 
vou representar o governo do Estado pela publicação oficial no site, 
dizendo que é o maior salário, o maior aumento de salário do Brasil. 
Gastando o dinheiro público para mentir, mentindo, enrolando, 
enganando a população e pode até apagar, pode apagar, já deu print, já 
vai fazer parte do processo, da ação para o Tribunal de Contas e para o 
Ministério Público. E olha o bombardeio de mensagens, muitos já 
foram apagadas, mas eu dei o print em várias e essas mensagens dos 
maranhenses estarão na nossa ação que vamos apresentar ao Ministério 
Público, mensagens depois da publicação mentirosa do governo do 
Estado, tenho certeza que você leu o texto dessa mentira, que chamam 
de Medida Provisória. Deputado Rafael Leitoa , isso vale para Vossa 
Excelência, Vossa Excelência leu o texto dessa mentira chamada 
Medida Provisória, não se deu nem o trabalho de ler a Medida 
Provisória, não tivemos reajuste, e não fala em aumento, pois nós não 
estamos ganhando a mais, não chega nem aos pés das perdas salariais 
que a categoria teve. Tua cara nem treme, Flávio Dino. Não sou eu que 
estou dizendo, não. Internauta. O internauta está aqui dizendo. Oh, tua 
cara nem treme, Flávio Dino. Mais uma vez, servidores do Maranhão 
terão o maior aumento salarial do Brasil. Quanta mentira e eu vou 
desmascarar agora o Governador Flávio Dino. Deputado César Pires, 
nossa oposição responsável, séria, no Estado do Maranhão em defesa da 
sua população, dos seus servidores. O governador disse que é o maior 
reajuste para servidores do Brasil. Na Bahia, conforme divulgado pela 
imprensa do Estado da Bahia o reajuste é de 19% é mais do que 7, 8, 9% 
do governador Flávio Dino. No Mato Grosso do Sul é de 10%, para os 
81 mil servidores estaduais a mais do que os 7, 8, 9% do Governador 
Flávio Dino. No Paraná o Governador Ratinho, 48,7% no piso salarial 
dos professores. No Paraná 48,7% do reajuste do piso salarial para os 
professores. Mas o piso salarial dos professores do FUNDEB, é um 
capítulo do nosso pronunciamento, logo após o reajuste, eu vou falar da 
carta imoral do senhor Felipe Camarão, das reclamações dos professores, 
da solicitação do pagamento dos recursos do FUNDEB, superávit do 
FUNDEB, contestar a carta senhor secretário de Educação do Estado do 
Maranhão. Continuando, outros Estados concederam reajustes, chamo 
atenção para o Rio de Janeiro que concedeu 22%. O Governador Flávio 
Dino mente dizendo que é o maior reajuste salarial do Brasil. Vamos 
para Santa Catarina. Em Santa Catarina, o Governador Carlos Moises, 
só para a segurança pública, sancionou um reajuste de 21% a 33%. 
Vejam só a diferença em Santa Catarina. Atenção, policiais militares 
que trabalham aqui na Assembleia, Gabinete Militar, policiais militares 
do Maranhão, soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, coronéis. 
Policiais militares do Maranhão, lá em Santa Catarina, o governador 
concedeu um reajuste de 21% a 33% para a segurança pública, para os 
policiais militares do estado de Santa Catarina. Sabe quanto o 
Governador Flávio Dino concedeu de reajuste? Duzentos e cinquenta 
reais para os soldados da Polícia Militar. O reajuste é de aproximadamente 
7%. Reajuste final para o soldado da Polícia Militar é de R$ 257. Não 
paga nem os três quilos de picanha que o governador comprou a quase 
R$ 90 cada. Governador Flávio Dino, que reajuste é esse de R$ 250 
para o soldado, para o policial militar que sai da sua casa para defender 
a população, se despede do marido, se despede da esposa, se despede 
dos pais e dos filhos para defender as nossas vias. E eu já denunciei. A 
criminalidade já bateu à porta da Assembleia. Ceifaram, retiraram a 
vida de um subtenente que trabalhava na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. A criminalidade bateu à porta da Assembleia. 
Levaram de assalto o carro de propriedade da Deputada Socorro 

Waquim. Aumentou a criminalidade, aumentou a violência, não tem 
soldados. Cadê os soldados formados não nomeados e desempregados 
pelo Governador Flávio Dino? Não vai nomear? Eu não acredito. 
Conceder um reajuste de R$ 257 para um soldado do Estado do 
Maranhão. Rapaz, é muita palhaçada com a cara da população. 
Deputado César, só para concluir, nessa primeira parte eu faço referência 
à mentira do governador que está sendo desmascarado pela própria 
população. A própria população vai lá e enfrenta, aí ele vai e apaga. 
Enfrenta, chama de mentiroso, e ele vai lá e apaga. Olha o que a 
população disse: mentira, apenas 8% governo honesto, deveria mostrar 
informação verdadeira. Quem da base do governo vem aqui defender 
esse governador? Eu desafio os 40 deputados da base. Quem vem 
defender? Não vem, sabe por quê? Porque o governador está com 
vergonha, acanhado, envergonhado. Deputado César Pires, as PECs 
salariais com inflação, ao longo dos últimos sete anos, é de 58%, 58%. 
Ele deu 7, 8, 9%. Não é nem a PEC inflacionária de 2021, que é de 10%. 
Senhoras e senhores, quem tinha 100 reais no ano de 2020, ele pega 100 
reais e agora só tem 90 reais. O poder aquisitivo foi achatado, diminuído 
em 10% de 2021 para 2020. Para 2021, o Governo concede reajuste 7, 
8, 9% para algumas categorias. É simplesmente reposição de um ano. 
Estamos encaminhando uma emenda à medida provisória, Roberto 
Costa, que ouviu ontem o clamor, o pedido a solicitação, as lamúrias 
dos servidores públicos. Mas aqui abro um parêntese para continuar a 
desmascarar o Governador Flávio Dino. Deputado Roberto Costa, 
muito obrigado em nome de todos os servidores ativos e inativos, 
servidores públicos, professores, militares, AGED, Detran, todos os 
servidores. V. Exa. acatou um pedido do Deputado Wellington e dos 
servidores e de forma correta, séria, autêntica, responsável, corajosa: 
realização de audiência pública pela sua comissão e, mais ainda, foi lá 
fazer o enfrentamento mesmo com os servidores do Detran. Você já teve 
ligação com o Detran no passado, mas V. Excelência, educado, V. Exa., 
de forma muito responsável, tratou a todos com dignidade, com respeito 
e respondeu, inclusive, as perguntas de enfrentamento. Algumas 
perguntas foram feitas a V. Exa. E, de forma muito correta, muito séria, 
V. Exa. conduziu audiência pública e saiu com conceito elevadíssimo 
daquela audiência pública que todos estavam temerosos com V. Exa. 
presidindo, V. Exa. foi um parlamentar sério, responsável e que dignifica 
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão parabéns pela 
audiência de ontem e, em particular, o Deputado Wellington, por ser 
oposição como o Deputado César Pires, ter pouco espaço na Assembleia, 
mas, graças a Deus, que eu tenho um presidente que deixa o Deputado 
Wellington e o Deputado César muito à vontade para trabalhar, assim 
como é também com o nosso vice-presidente Deputado Glalbert Cutrim. 
E, em todas as oportunidades que é na ausência do presidente, o 
Deputado Glalbert sempre foi muito atencioso, solicito, nunca disse um 
“não”, nunca deixou na mão, nunca deixou que nós desenvolvêssemos 
a nossa responsabilidade, o nosso trabalho. Deputado Glalbert, 
Deputado Othelino muito obrigado. Deputado Roberto Costa, muito 
obrigado pela ação de ontem. Sabe que eu tenho um carinho e respeito 
desde o nosso primeiro contato na Assembleia Legislativa em fevereiro 
de 2015. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pala atenção e 
pela audiência pública. E amanhã trate com carinho as emendas que vão 
ser apresentadas. Colocar para votação não depende só de V. Ex.ª, mas 
para que possa ser apreciada pelos demais deputados na comissão e 
depois aqui na Assembleia. Só continuando para passar a palavra ao 
Deputado César Pires. Deputado César, olha o pronunciamento de um 
soldado. Isso é uma vergonha. “Nós, PMs, merecemos respeito e um 
aumento digno. O aumento de soldado é menos de R$ 300, R$ 257. 
Esse dinheiro não paga um tanque de gasolina e os 100 reais a mais na 
alimentação não dá para comprar dois quilos de carne. Respeite a 
Polícia, valorize os agentes de Segurança Pública. Nove por cento não 
cobre a inflação nem de um ano, quem dirá o de oito anos. O golpe está 
aí, cai quem quer! Flávio Dino, o pior governador da história do 
Maranhão. Senhoras e senhores, se duvidar, Flávio Dino não vai ser 
eleito nem a Senador da República, escute o que eu estou dizendo. A 
população está acordando, a miséria aumentando, aumento de imposto, 
desgoverno, se duvidar, se depender de servidor público, servidor 
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público e aposentado não vai votar em Flávio Dino, eu vou divulgar um 
vídeo nas minhas redes sociais daqui a pouco, os servidores públicos 
ontem entoaram um hino, um hino. Flávio Dino, cadê o diálogo? Flávio 
Dino, governador de todos nós. Cadê o governador de todos nós? 
Governador do aluguel camarada. Mas, rapaz, é muita palhaçada. 
Senhor governador não está aumentando o salário de ninguém, crie 
vergonha na cara, as férias...dos servidores é de 58,9%, na categoria do 
magistério superior é 40%, está dando 7%, 8%, 9% cadê os recursos do 
FUNDEB? Cadê, Senhor Secretário Felipe Camarão o superávit do 
FUNDEB de trezentos e noventa milhões, faça esse rateio, divida esse 
dinheiro para os professores. Outra resposta, aumento de 1% ao ano, 
claro, oito anos, quatro mais quatro dá 8, 9%, é muita cara de pau. Outra 
coisa, 9% para quem tem mais de 50% de perdas salariais, está mais que 
uma esmola, continua o desrespeito ao servidor. Servidor público e 
aposentado não vota em Flávio Dino, servidor público e aposentado não 
vota em Flávio Dino, servidor público e aposentado não vota em Flávio 
Dino, servidor público e aposentado não vota em Flávio Dino e nem em 
candidato de Flávio Dino, coloquem as barbas de molho, coloquem as 
barbas de molho. Servidor público e aposentado não vota em Flávio 
Dino e não vota em candidato de Flávio Dino, servidor público não vota 
em candidato de Flávio Dino, não vão bater à porta de secretaria 
pedindo, não. Ah! Vão ter aqueles que vão levantar a bandeira, vão 
colocar adesivo, vão, aí são cargos comissionados estão com medo de 
perder o emprego aí tem babar o chefe no retorno segurando bandeira e 
adesivo. Servidor público do DETRAN, da AGED, do IPREV, da 
Fazenda, da Cultura, do Esporte, professor, policial militar não vota em 
Flávio Dino e nem candidato de Flávio Dino. Servidor público e 
aposentado não vota em Flávio Dino e nem candidato de Flávio Dino. 
Está dado o recado: servidor público, não vota em Flávio Dino e nem 
candidato de Flávio Dino. Está dado o recado. Vou continuar aqui. Não 
sou eu que estou dizendo não. Outra coisa, 9% aqui tem mais de 50% de 
perda, está mais para esmola, continua o desrespeito com o servidor. Ele 
continua: servidor público e aposentado não vota em Flávio Dino e nem 
candidato de Flávio Dino. Coloque as barbas de molho, o recado da 
população foi dado. Ei, diretor, gostaria de saber por que na MP não 
contemplou os servidores do DETRAN? Deputado Roberto Costa, 
ontem pegou essa demanda, já estamos tentando incluir para ver o que 
o governo do Estado vai falar sobre as categorias do Detran, que não 
foram contempladas. Servidores públicos do Brasil, é o maior do Brasil. 
Ele é governador ou presidente? Não vai ser nem governador, nem 
presidente. Tudo bem que ele está querendo dar o golpe e voltar daqui a 
4 anos para ser governador, e é por isso que ele tenta ser candidato a 
senador, mas tinha 70%, caiu para 60%, caiu 50 %, caiu para 45% e só 
tem 40%. Na hora que aparecer um candidato a senador que cair na 
graça da população, babau, adeus, Flávio Dino. Na hora que aparecer 
um candidato a senador que cair na graça do povo, adeus para Flávio 
Dino, vai perder essa vaga. Deputado César Pires, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (aparte) – Deputado, 
obrigado. Mas eu queria em cima da própria LOA, dizer para V.Exa. 
que o governo propõe agora na LOA, a criação de 390 novos cargos, 
e a nomeação de 579 cargos comissionados. Nada contra., parte deles 
já estava criada em torno de 189, e ele nunca preencheu, o restante 
ele vai criar aqui na própria LOA, criado para poder preencher no 
campo que ele dizia que estava muito bem, que era a própria segurança. 
Para você poder ter a compreensão, situações também que devem ser 
observadas é que, no momento que ele manda a LOA para cá, ele se 
recursa, omite dizer o status da situação atual, econômica e financeira, 
social do estado. Ele omite, ele não diz nada, nada, nada versus nada. 
Como a despesa que ele ia encontrar era de R$ 24 bilhões, ele coloca 
aqui, na LOA, algo assim que me assusta que são outras receitas no 
valor de R$ 1,7 bilhão. Que outras receitas são essas? Então o caixa 
não pode bater, o caixa não pode bater nunca, mas a alienação de bens, 
R$ 823 milhões. Somando os dois, dá R$ 2,5 bilhões. Portanto, esses 
R$ 24 bilhões alardeados por aí, mas não passa de R$ 21 bilhões que 
o Estado tem. E a conta não vai bater, porque ele é incapaz. Amanhã 
vou apresentar mais dados para V. Ex.ª ver essa situação aqui, muito 
pior, ele não tem capacidade de resposta, aí fica enganando como V. 

Ex.ª está dizendo e é verdade. Está tentado dar 9%, não pode fazer 
alardeio, porque, se ele fizer publicização desses 9%, ele vai perder 
e perder muito. V. Ex.ª tem razão quando leva essa premissa de que 
é vergonhoso o que ele está fazendo, quando ele mente, que são os 
melhores porque ele tem a força da mídia, uma mídia muito forte, e que 
a mentira repetida várias vezes acaba se tornado supostamente verdade. 
Mas tem a gente aqui para levantar isso e continuar corrigindo. Amanhã, 
na discussão do PLOA, nós vamos mostrar algumas situações trazidas 
pelo próprio governo que omite o status social, econômico e financeiro, 
que são condições básicas para poder fazer as projeções. Ele omite sabe 
por quê? Porque os dados ainda o perseguem, é como uma sombra que 
continua cutucando de vara curta, porque ele não tem resposta para dar, 
mas olha bem aqui, R$ 2,5 bilhões. É só zoada! E eu vou dizer para 
você que ele aumentou a carga tributária em 37%, nesses últimos cinco 
anos, e vou provar aqui amanhã, no documento dele mesmo. Aumentou 
a carga tributária em 37% e um aumento que eu não sei nem se dá 
9%, mas eu quero fazer uma denúncia aqui, a parte do que a gente está 
entendendo, o governo, é bom que se frise isso, está dando R$ 400 de 
abono, mas sabe de onde ele está tirando esse abono? Do FUNBEN, 
sabe o que é o FUNBEN? É um fundo de saúde dos profissionais que 
a gente pega e deposita. Eu não deposito porque eu optei por pagar um 
plano de saúde privado, mas, quando ele está tirando esses R$ 400, 
ele está tirando do próprio dinheiro, do próprio fundo do servidor, não 
está dando nada, é uma grande enganação que o governo está fazendo, 
dizendo que está fornecendo R$ 400 mil, tirando do próprio FUNBEN. 
Foi um dinheiro que o servidor colocou para poder o seu plano de saúde, 
que é péssimo, o atendimento péssimo, e o que a gente vê? Tirando 
do próprio FUNBEN. Que alguém diga que é mentira o que eu estou 
dizendo, porque está lá, é FUNBEN, é o fundo de saúde do servidor, 
então, o servidor que recolhe, Deputado Wellington, está agora sendo 
ressarcido dele mesmo, e o governo dizendo que ali está uma ajuda, 
uma contribuição, mas é um governo mentiroso, traiçoeiro, perverso, 
perseguidor, mas perseguidor mais ainda do funcionário público. Se 
vocês acharem que tudo isso é interessante, tome, entreguem para ele 
essa causa, mas o que eu vejo é isso. Que alguém diga amanhã que 
não é dinheiro do FUNBEN, dinheiro do FUNBEN. Olha o que eu 
estou dizendo para você, o Governo criando 390 cargos e preenchendo 
539, cargos comissionados em ano político, que serão aprovados, 
com certeza, amanhã. Só registrar isso para você. Quanto a votar em 
aumento, eu votaria até se fosse 0,5%. Eu não voto contra nada que 
beneficie. Agora, sou contra é o alardeamento, a falação, a venda de 
ilações de que está solvendo e que é o Governo que maior contribuiu 
com o aumento do Brasil. O senhor tem razão, Deputado, como sempre, 
o Governo é mentiroso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington, vou pedir para liberar, 
mas só queria que V. Exa. concluísse, por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado César, muito obrigado pelo aparte. Nós já havíamos feito 
essa denúncia que o Governo do Estado está retirando para fazer um 
auxílio-alimentação do dinheiro do FUNBEN, com que ele poderia 
construir um hospital, um posto de saúde lá na Baixada. Nós estamos 
reclamando há muito tempo. Retirar do FUNBEN, mas que isso volte 
para a própria saúde. Não retirar para dar um ticket-alimentação, vale-
alimentação, auxílio- alimentação. Senhor Presidente, muito obrigado 
pela benevolência do tempo, obrigado pelo aparte. Estamos aqui na luta 
em defesa dos servidores públicos do Estado do Maranhão e vamos 
apresentar também uma Indicação e uma Emenda para que o Governo 
do Estado possa nomear todos os 1.700 aprovados no último concurso 
da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Independente. Declina. Bloco Parlamentar Democrático, 
PL/Republicanos. Declina. Bloco Parlamentar Democrático PP/
Solidariedade. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
Deputado Yglésio Moyses. Sete minutos com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
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orador) – Bom dia a todos! Eu subo à tribuna para falar um pouquinho 
da importância de ações legislativas que, muitas vezes, a população não 
consegue dimensionar o trabalho legislativo que fazemos, mas a 
importância na vida das pessoas que são atingidas termina sendo muito 
grande. É claro que, num conjunto de leis em que a gente vota 
orçamento, vota a questão de aumentos para funcionalismo, votamos 
programas sociais importantes, tudo isso engrandece bastante a Casa 
Legislativa e, claro, vai melhorar a vida das pessoas. Mas eu vou citar o 
exemplo que eu recebi anteontem, um agradecimento em nome de 
aprovados no concurso público da Secretaria de Fazenda. Nós criamos 
aqui, nesta Assembleia, uma lei que foi sancionada pelo Governador e 
que recebeu o Nº 11.270/2020. Essa lei suspendeu o prazo dos concursos 
públicos em razão da pandemia. Essa lei atingiu milhares de pessoas 
que receberam aprovações, classificações, porém não foram convocados 
de maneira adequada no tempo certo, no prazo determinado pelo 
concurso. Isso gerou aprovados. Nesta semana, a gente recebeu o 
“muito obrigado” de 27 servidores, agora, servidores, nomeados na 
Fazenda Pública Estadual, pessoas que tinham uma expectativa de 
emprego, que foram agora, sim, chamados por conta da amplitude dos 
prazos, do aumento dos prazos de maneira tempestiva. E agora são 
servidores públicos do Estado do Maranhão. Agradeço aqui ao Ailton, 
que foi uma das pessoas que nos deu essa ideia de realizar essa lei, de 
escrever essa lei. agradeço aos colegas que votaram a favor da lei tanto 
nas Comissões da Casa, quanto ao governador também que entendeu a 
importância dela, a economicidade também para o Estado do Maranhão 
porque a gente deixa de precisar fazer um novo concurso. Aproveita o 
concurso vigente, tem a economicidade, mas principalmente o respeito 
com quem se dedicou, com quem fez os seus investimentos, essa luta 
dos concursados, das pessoas que fazem concurso público no Maranhão 
também é nossa luta. Nós nos somamos a outros parlamentares aqui 
nesta Casa que defendem essas pautas, só que a gente faz sempre dentro 
dos limites respeitando também a institucionalidade, a gente chega aqui 
pra mostrar o nosso trabalho e graças a Deus quando a gente conclui 
esse trabalho de maneira correta, séria, respeitando a esperança e as 
expectativas ali a gente se sente muito bem. Hoje eu me sinto muito 
bem por receber esse agradecimento, eu tenho certeza que outras 
categorias, outras pessoas, novas pessoas também serão beneficiadas, 
parabéns a todos os aprovados, os excedentes, agora aprovados e 
classificados e nomeados no serviço público do Estado do Maranhão. 
Uma outra pauta que eu preciso subir à tribuna pra falar é de Aldenora 
Bello. Aldenora Bello, Fundação Antônio Jorge Dino é uma Fundação 
que desempenha um papel excepcional no Estado do Maranhão, o 
trabalho que eles fazem diante dos recursos que eles têm. Hoje a 
Fundação Antônio Jorge Dino é a responsável pela maioria dos 
atendimentos oncológicos no Estado do Maranhão. O hospital tem uma 
fonte de custeio que é o repasse que a Prefeitura de São Luís faz por 
meio dos procedimentos que o hospital realiza. Há algumas 
transferências também pelo Estado do Maranhão mediante recurso do 
Fundo Estadual de Combate ao Câncer, a gente sabe que os recursos do 
ICMS da bebida, do tabaco que chegam para o hospital também. Só que 
hoje este recurso tem sido insuficiente para garantir o custeio do 
hospital. Ontem eu tive a oportunidade conversar com o vice-presidente 
da fundação, o meu amigo Antônio Dino e ele externou uma grande 
preocupação em relação ao hospital. Aldenora Bello está praticamente 
com nove, dez milhões de reais de dívidas de custeio para sanar para 
continuar suas atividades. Não demora muito nós vamos ter que falar 
interrupção, por exemplo, novamente, e, infelizmente, de atendimento 
da emergência do hospital. Por quê? Porque fazer oncologia é muito 
caro. Hospital como hospital do câncer do estado ele custa entre dez e 
treze milhões de reais por mês. O que é variável nisso, as quimioterapias 
que são pagas todo mês, as pessoas precisam de quimioterápicos ali 
recente de última geração, comprados de maneira adequada, 
acondicionado de maneira adequada, aplicado de maneira adequada, o 
quimioterápico, Port-a-cath, os equipamentos, insumos são todos 
variáveis, variam inclusive em relação ao aumento do dólar. E o cenário 
que nós temos para os próximos meses ele é ruim. Banco Central 
Americano já sinalizou, acabou a era do juro baixo nos Estado Unidos. 

O que acontece quando os Estados Unidos tem uma projeção de 
aumento de juros? Os investidores, as pessoas começam a buscar, 
comprar títulos americanos. Vou comprar uma dívida, uma dívida 
americana, que é a dívida mais segura que existe dentro da economia. 
Então as pessoas começam a pagar mais pelos títulos americanos. Por 
quê? Porque eles estão pagando mais juros e aí o que, que acontece? Em 
vez de comprar um título brasileiro ou investir no Brasil, as pessoas vão 
jogar o dinheiro para os Estados Unidos, e aí o que resulta? Resulta em 
dólar mais caro, porque é melhor ter investimento em dólar. E aí a que 
leva o dólar mais caro? Leva ao aumento dos produtos que são 
importados. Então, os equipamentos, os insumos da saúde vão ser 
insumos que têm uma perspectiva de inflação acima do que a gente 
registra no dia a dia, e aí vamos pensar o recurso que está chegando para 
o hospital, que é o mesmo recurso que existe, há muito tempo, que se 
chama tabela SUS. Nós temos uma década sem atualização dos valores 
da tabela SUS. Quando chega para pagar uma cirurgia de vesícula no 
plano SUS para o Hospital Aldenora Bello, a gente está falando de um 
repasse, por exemplo, da equipe de cirurgia de duzentos e poucos reais. 
Se a gente estiver falando de uma cirurgia de apêndice, nós estamos 
falando de R$ 130 por cirurgião. Como é que o hospital vai se manter? 
Apenas com o recurso da tabela e a fundação, apesar de ter alguns 
convênios, tem uma preferência por conta da própria missão histórica 
da Fundação Antônio Jorge Dino de atender pacientes do SUS. O 
Hospital Aldenora Bello foi criado para atender pessoas com baixa 
renda, pessoas vulneráveis. Ele começou assim, cresceu assim e hoje 
você imaginar que o hospital está buscando recursos de empréstimo 
bancário, mais empréstimo bancário, diga-se de passagem, para fazer 
custeio, para pagar dívidas de remédio, está claro que isso não vai dar 
certo, então é preciso que seja feito um esforço. Diante de uma dívida 
de R$ 10 milhões, é muito complicado um colocar aqui, um deputado 
isoladamente colocar um recurso, o outro colocar, mas não ser uma 
ação coordenada ou, principalmente, o que eu creio que deve ser, o que 
eu acredito é que a prefeitura deve buscar aumentar o repasse para o 
hospital. O Governo do Estado deve buscar aumentar o repasse para o 
hospital porque o Aldenora Bello faz oncologia para todos os 
maranhenses indistintamente, não se divide para quem tem mais renda 
ou menos renda, quem chega ao hospital é atendido. Então, precisamos 
desse olhar cuidadoso para o Hospital Aldenora Bello. Faço um apelo 
ao Governo do Estado, à Prefeitura de São Luís, ao Governador Flávio 
Dino, ao Prefeito Eduardo Braide. Todos os prefeitos que têm volume 
de atendimento no hospital, vamos fazer uma força-tarefa para ajudar o 
Hospital Aldenora Bello, sociedade civil organizada com doações, 
buscar. A gente já enviou para a Secretaria de Gestão e Previdência a 
possibilidade de fazer consignações em folha de pagamento para ajudar 
o Aldenora Bello, e isso é muito importante para todos os maranhenses. 
Então, meu muito obrigado a todos e meus parabéns à Fundação 
Antônio Jorge Dino que, ao longo dos anos, tem se mantido resiliente, 
atuante, mesmo com toda essa dificuldade, prestado um digno e 
relevante serviço de assistência médica aos pacientes oncológicos do 
Maranhão. Não adianta a gente ficar falando em combate ao câncer e 
não tomar, quando estamos à frente dos poderes, medidas reais e que 
impactam a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, o Senhor Deputado Paulo 
Neto, por sete minutos, com direito a aparte.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, jornalistas, rede de 
comunicação que nos assiste nesse momento, quero dizer a vocês que 
fiquei surpreso. Ontem recebi o reajuste do próximo ano do meu plano 
de saúde. Nós da classe média não podemos, não vamos ter condição, 
daqui há pouco, nem de ter um plano de saúde, porque o aumento está 
muito alto. Está muito alto. Recebi ontem que vai aumentar até 84%. 
Na minha classe, na idade de 56 anos a 65 anos, Senhor Presidente, 
senhores deputados, o aumento é de 48.96%. Isso é um absurdo, um 
absurdo! O salário não aumenta. O salário está parado há muito tempo, 
mas as coisas, a alimentação, o remédio, os planos de saúde é que 
salvam ainda, porque sabemos nós que os hospitais estão amarrotados 
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de gente. E nós que temos ainda, a classe média, um pouquinho de 
plano de saúde, está esse aumento absurdo. É para nós cancelarmos o 
plano de saúde. Ficar no plano de saúde só quem pode. A classe média 
não pode mais ter plano de saúde, porque não tem como pagar. A classe 
baixa, infelizmente, não tem como pagar, nem ter acesso. Vive nos 
hospitais como a gente ver nos Socorrões gente no corredor. Eu sou 
uma pessoa, um deputado que vou aos hospitais. Em minha região, dou 
assistência às pessoas que chegam da minha região e eu visito muito o 
Socorrão. O meu povo vai muito para o Socorrão, o Aldenora Bello. 
E lá está tudo abarrotado de gente. O Aldenora Bello não tem como 
mais receber. Não é culpa do Aldenora Bello. É culpa do sistema. E 
os planos de saúde, aonde a gente podia recorrer, estão com um preço 
absurdo, aumento absurdo. Deputados federais do Maranhão, abram os 
olhos, deputados. O que vocês estão fazendo na Câmara para barrar 
esses aumentos? O Congresso Nacional tem que abrir o olho, porque os 
planos de saúde estão cobrando uns preços absurdos da população, e os 
deputados estão de olho fechado. Quero chamar todos vocês, deputados 
federais, Senadores que vivem aí dizendo que trabalham para o povo, 
tomam conta da gente porque nós precisamos do plano de saúde. 
Daqui a pouco não podemos pagar mais e nós vamos viver à mercê, 
a irresponsabilidade. O Governo Federal não está nem aí, Bolsonaro 
é militar e militar tem o Hospital de Base, tem o Hospital Militar em 
Brasília, no Rio, onde na hora que dar uma dorzinha de cabeça corre 
para o Hospital Militar, mas nós não. Bolsonaro não está nem aí, mas 
eu quero chamar aqui os deputados, os senadores que olhem a correção 
que vai ter em 2022 dos planos de saúde, é do Governo que esse plano 
aqui é do Banco do Brasil, é do Governo, meus amigos, é o Governo 
quem está metendo a mão, é o Governo mesmo, é da rede particular e do 
Governo. Então eu peço aos deputados que vejam, carinhosamente, esse 
aumento abusivo que os planos de saúde estão reajustando os preços 
para os próximos anos. São as minhas palavras, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Escala reserva Deputado César Pires, por 
cinco minutos, o Deputado declina. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
PSDB, com a sua permissão, Presidente, cinco minutos, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington, por cinco minutos, com 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados. Apresentamos uma solicitação ao 
Governo do Estado para que possa dar atenção à população do Estado 
do Maranhão no que se refere à saúde. Nós recebemos aqui uma 
denúncia, um pedido de apoio, um pedido de ajuda; o senhor Agenor 
Moura Fé sofreu um acidente e aguardando até hoje a troca da prótese, 
fazer a cirurgia e ninguém diz, ninguém faz nada. Essa solicitação já 
é bastante antiga. O senhor Agenor Moura Fé, de 68 anos, da região 
de Pedreiras, Trizidela do Vale e já buscou várias autoridades da 
região. Ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém dá nenhuma 
satisfação. Nome do paciente: senhor Agenor Moura Fé, revisão prótese 
de joelho, e aí solicitação de material, solicitação da cirurgia, laudo para 
solicitação de autorização de internação hospitalar, e ninguém diz nada. 
Um senhor de 68 anos de idade, estamos solicitando ao Governo do 
Estado, vamos protocolar na Secretaria de Saúde do Estado, já estamos 
protocolando também no Ministério Público e na Promotoria do Idoso. 
É inadmissível que um idoso de 68 anos esteja padecendo solicitando 
uma cirurgia e ninguém diz nada, ninguém faz nada só empurrando com 
a barriga. É muita falta de vergonha na cara, é muita cara de pau. É por 
isso que estamos aqui em defesa do senhor Agenor Moura Fé da região 
de Pedreiras, Trizidela do Vale para que possa ter um atendimento de 
saúde de verdade e não dessa propaganda mentirosa. Senhor Agenor, 
continue contando com o Deputado Wellington, estamos tomando 
todas as providências para que o senhor possa ter a realização dessa 
sua cirurgia e do atendimento de saúde que o senhor merece. Ao senhor 
trabalhador, ao senhor Agenor o nosso respeito, a nossa luta para que o 
senhor consiga ter o atendimento de saúde de verdade. Era o que tinha 

para o momento, Senhor Presidente.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM - Não há orador inscrito. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 
a presente Sessão.

Ata da Octogésima Terceira Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia nove de dezembro de dois mil e 
vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wendell Lages
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor 

Yglésio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio Soa-

res. 
 
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as): Adriano,  Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Ciro 
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza 
Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio 
Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino 
Neto, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Vinícius 
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula.  Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Fábio Bra-
ga, Glalbert Cutrim, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Mar-
co Aurélio, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Valéria Mace-
do e Zito Rolim. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a Leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, 
no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Depu-
tados (as):  Wellington do Curso, Professora Socorro Waquim, Paulo 
Neto, Rafael Leitoa, Doutor Yglésio, Ariston, Doutora Helena Duailibe 
e Duarte Júnior. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos 
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a 
discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 524/2021 (Mensagem nº  105/2021),  de autoria 
do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Grupo Ocupacional 
de Apoio à Administração Fazendária, no âmbito do Plano Geral de 
Carreiras e Cargos dos Servidores da Administração Direta, Autárqui-
ca e Fundacional do Poder Executivo Estadual – PGCE. Com parecer 
favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) 
e de Administração Pública e Seguridade Social, este projeto de lei foi 
encaminhado à votação pelo Deputado Duarte Júnior, sendo aprovado 
e encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno, regime de 
prioridade, foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de vota-
ção: Projeto de Lei nº 493/2021 (Mensagem nº 98/2021), de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual  2020-
2023, instituído pela Lei nº 11.204, de 31 de dezembro de 2019, com 
parecer favorável da CCJC; Projeto de Lei nº 495/2021, (Mensagem nº 
100/2021), de mesma autoria, que dispõe sobre o Sistema de Monito-
ramento e Avaliação do Estado do Maranhão, com parecer favorável 
da CCJC e da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social 
e Relações de Trabalho. Em seguida, o Presidente anunciou, em segun-
da discussão, o Projeto de Lei nº 494/2021 (Mensagem nº 099/2021), 
também de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a 
despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2022. 
Este projeto teve encerrada a segunda discussão, sendo encaminhado à 
Comissão de Orçamento. Na sequência, o Plenário aprovou: em primei-
ro turno, tramitação ordinária, o Projeto de Lei nº 252/2020, de autoria 
da Deputada Detinha, que dispõe sobre a criação de plataforma VLibras 
em portal de instituições do poder público estadual e empresas priva-
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das, no âmbito do Estado do Maranhão, para tradução de conteúdos 
digitais em língua brasileira de sinais (libras) e dá outras providências, 
com parecer favorável da CCJC, acolhendo substitutivo e da Comissão 
de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho; 
Projeto de Lei nº 270/2020, de autoria do Deputado Wellington do Cur-
so, que cria o programa de reciclagem de entulhos da construção civil, 
com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; Projeto de Lei nº 307/2020, de mesma 
autoria, que dispõe sobre a campanha de combate aos golpes financei-
ros praticados contra idosos, com parecer favorável  da CCJC; Projeto 
de Lei nº 309/2020, ainda de autoria do Deputado Wellington do Curso, 
que implementa o diploma digital no âmbito do Estado do Maranhão, 
com parecer favorável da CCJC; Projeto de Lei nº 330/2021, de autoria 
da Deputada Ana do Gás, “reconhece o artesanato produzido e comer-
cializado diretamente pelas comunidades indígenas como de relevante 
interesse cultural do estado do Maranhão e dá outras providências.”, 
com parecer favorável  da CCJC e da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto, Ciência e Tecnologia; Projeto de Lei nº 014/2021, também de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigato-
riedade de indenização ao consumidor em caso de roubo, furto, arrom-
bamento ou quaisquer danos causados ao veículo, no período em que 
este estiver estacionado em área disponibilizada pelo estabelecimento, 
com parecer favorável  da CCJC e da Comissão de Direitos Humanos 
e das Minorias. O Projeto de Lei nº 360/2021, de autoria do Deputado 
César Pires, foi transferido devido à ausência do autor. Em segundo 
turno, tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados à pro-
mulgação: Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2020, de autoria do 
Deputado Wendel Lages, que concede a Medalha do Mérito Legisla-
tivo “Nagib Haickel” ao senhor José De Ribamar Lauande Fonseca e 
Projeto de Resolução Legislativa nº 055/2021, de autoria do Deputado 
Rildo Amaral, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” à Senhora Belisa Gomes de Sousa, ambos com parecer favo-
rável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por fim, foram 
aprovado os Requerimentos nos 443 e 445 e 454/2021, todos de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, solicitando que sejam discutidos e 
votados em regime de urgência, em sessão extraordinária, a ser realiza-
da logo após a presente sessão ordinária, os Projetos de Lei nos 260, 270, 
304, 307 e 309/2020; 014/2021 e o Projeto de Resolução Legislativa nº 
061/2021, todos de sua autoria e o Requerimento nº 453/2021, de auto-
ria do Deputado Rafael Leitoa, no mesmo sentido, para discussão dos 
Projetos de Lei nos 403, 494, 495, 491 e 524/2021, e do Projeto de Lei 
Complementar nº 008/2021. O Presidente determinou que as proposi-
ções as quais se referem os requerimentos aprovados, fossem incluídos 
na Ordem do Dia da próxima Sessão ordinária, caso estejam com os 
respectivos pareceres. No primeiro horário do Grande Expediente, não 
houve orador inscrito. Assim como no tempo destinado aos Partidos ou 
Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 09 de dezembro de 
2021.  

Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

SESSÃO SOLENE DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 ÀS 
11h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Convocada para a entrega da Medalha Manuel Beckman ao Dr. Thia-

go Roberto Diaz, concedida por meio da Resolução Legislativa nº 
950/2019, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa nº 042/2021, de 
autoria do Deputado Roberto Costa. Convido, para compor a Mesa, o 
Excelentíssimo Senhor Reinaldo Soares da Fonseca, Ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça, o Excelentíssimo Senhor Thiago Diaz, Presi-
dente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, home-
nageado desta Sessão Solene, o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Paulo Vetem, Corregedor Geral de Justiça, neste ato representando o 
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Lourival Serejo, a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Márcia Farias, Desembarga-
dora do Tribunal Regional do Trabalho, o Excelentíssimo Senhor Alber-
to Bastos, Defensor Público Geral do Estado; o Senhor Caio Saraiva, 
Presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil. Concedo a pala-
vra ao Deputado Roberto Costa, autor da proposição. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Bom dia a to-
dos! Quero aqui saudar a nossa Mesa, iniciando pelo nosso querido 
Presidente Deputado Othelino Neto, grande companheiro nosso desta 
Casa. Saudar também o Excelentíssimo Senhor Dr. Reinaldo Soares da 
Fonseca, Ministro do STJ. Saudar aqui o nosso homenageado, Dr. Thia-
go Diaz, Presidente da OAB. Saudar aqui o nosso querido e Excelentís-
simo Senhor Desembargador Paulo Velter, Corregedor de Justiça, neste 
ato representando o Tribunal de Justiça do Maranhão e a pessoa do Pre-
sidente Dr. Lourival Serejo. Saudar aqui também a nossa querida amiga 
e Desembargadora Márcia Farias, Desembargadora do Tribunal Regio-
nal do Trabalho. Saudar também o nosso querido amigo, Excelentíssi-
mo Senhor Defensor Público Geral do Estado, Alberto Bastos. Saudar 
também aqui o nosso Presidente eleito da OAB, Dr. Kaio Saraiva. Sau-
dar aqui também os nossos colegas deputados, Deputado Wellington do 
Curso, Deputada Mical Damasceno. Saudar a Vereadora Carla Sarney. 
Presidente, antes de começar nosso discurso, eu não poderia deixar de 
citar um fato importante para mim, que é a presença da Desembargado-
ra Márcia Andrea, querida desembargadora, e do Desembargador, que-
rido amigo de quem sou admirador, Dr. Paulo Velten, porque são dois 
cidadãos cariocas, nascidos no Rio de Janeiro, para os quais eu tive a 
alegria, o privilégio e a honra de dar, nesta Casa, dois Títulos de Cida-
dão Maranhense, que já foram aprovados e entregues. Minha alegria é a 
presença de vocês aqui hoje nesta solenidade. E ao Doutor Paulo Wel-
ter. Dizer que a gente apresentou essa semana também a Indicação da 
Medalha Manuel Beckman pelo seu trabalho como desembargador, 
grande trabalho que o senhor tem feito como corregedor pelo Tribunal 
de Justiça do Maranhão. Claro que quem ganha é o povo do Maranhão, 
por isso fizemos essa indicação e, se Deus quiser, mais uma vez, tere-
mos a aprovação unânime desta Casa. Saudar também todos os advoga-
dos e advogadas, Doutor Zé Carlos Sousa, que está aqui também pre-
sente. Quero iniciar as minhas palavras lembrando um pensamento do 
patrono da advocacia brasileira, Rui Barbosa, quando diz: “Eu não tro-
co a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela força. Eu não es-
queço a fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela supers-
tição, a realidade pelo ídolo”. É oportuno e, sem dúvida, necessário que 
as palavras dirigidas ao nosso homenageado e a todos os presentes, 
neste plenário, estejam permeadas pelo conceito da justiça, do direito, 
da fraternidade e da igualdade, pois são esses os instrumentos do vosso 
trabalho, a companhia cotidiana dos vossos pensamentos e ocupação 
mais nobre das nossas jornadas. Servir à justiça, distribuir direitos e 
promover a dignidade humana é o que dá sentido a esta homenagem. 
Antes de traçar alguns pontos que considero de destaque na trajetória do 
Dr. Thiago Diaz, quero pedir licença a ele para saudar e enaltecer a 
Ordem dos Advogados e Advogadas do Brasil, a nossa estimada OAB. 
Faço isso como um dever moral e por compreender a relevância e a 
responsabilidade da tribuna que ora ocupo e que pertence ao povo do 
Maranhão. Por isso, quero fazer aqui um registro merecido da história 
de atuação corajosa e destacada da OAB nos momentos mais delicados 
e, posso dizer, mais sombrios de nossa república. No levante pela demo-
cracia, na luta incansável pela anistia, nas marchas pelas diretas já, na 
defesa do Estado de Direito, na promoção dos direitos e garantias fun-
damentais da pessoa humana. É a OAB de ontem e de hoje que confun-
de a sua história de luta com a história de todos os brasileiros e brasilei-
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ras. É nessa história que se insere o nosso homenageado de hoje, Thiago 
Roberto Moraes Diaz. Nasceu, em 24 de dezembro de 1983, filho aqui 
do querido amigo Joaquim Eduardo Saíde Diaz e da Maria de La Salete 
Moraes Diaz. É formado em Direito pelo Centro Universitário do Ma-
ranhão, membro da Associação Maranhense de Advogados e do Centro 
de Estudos Constitucionais do Maranhão. É pós-graduado em Direito 
Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e professor de Direito Eleito-
ral. Como homem, a sua história, em 2015, o espírito de liderança do 
Tiago e sua conhecida paixão pela advocacia o levaram a liderar um 
grupo de jovens advogados alimentados pelos mesmos ideais e movi-
dos pelos mesmos sentimentos: queriam a OAB/MA como a casa de 
todos. Tiago venceu as eleições daquele ano e começou a presidir a 
Ordem a partir de 2016. Naquele primeiro momento, promoveu uma 
verdadeira revolução na Seccional Maranhão por meio de uma gestão 
compartilhada, pautada pela valorização da classe, qualificação, defesa 
das prerrogativas e representatividade social. O trabalho do Dr. Tiago 
Diaz foi reconhecido por seus pares que deram um novo mandato para 
o triênio 2019-2021. As ações, projetos e iniciativas à frente da Ordem 
deram visibilidade não apenas ao seu presidente, mas a todos os advo-
gados e advogadas do Maranhão, acentuando relevante papel da Ordem 
no sistema de justiça e na sociedade como um todo. E a presença do Dr. 
Tiago tem sido fundamental para o fortalecimento da Ordem. Quando a 
gente fala a Ordem, quando a gente fala Ordem dos Advogados do Bra-
sil, a gente fala de uma instituição que é extremamente respeitada no 
meio da sociedade e que tem sido em vários momentos da nossa histó-
ria, inclusive no Maranhão, uma instituição fundamental da garantia do 
direito da nossa população. Eu aqui tenho alguns fatos. Nós, como de-
putados, já fizemos, já buscamos, mesmo sendo uma Casa Legislativa, 
um Poder importante do Estado, mas nós, em vários momentos, busca-
mos a Ordem para que a gente pudesse reforçar a nossa luta, a nossa 
presença, a nossa reinvindicação sempre em nome do povo do Mara-
nhão. Eu destaco aqui, eu acho que, em 2012, nós tivemos aqui um 
problema muito sério, inclusive com uma questão de cobrança de IPTU 
que se tornou abusiva, que mexeu com a cidade de São Luís. Eu, naque-
le momento, já era deputado, entramos, Desembargador Reinaldo, com 
uma ação individual na justiça, ganhamos, mas essa ação não conseguia 
dar o direito a toda população da cidade. Naquele momento, eu não es-
queço, eu procurei, fiz um encaminhamento, um ofício para que a Or-
dem pudesse também entrar com essa ação. Foi levada ao Conselho da 
Ordem, foi aprovado basicamente por unanimidade, por mio da Ordem, 
nós tivemos uma grande vitória no Tribunal de Justiça do Maranhão. 
Quando o próprio Tribunal, por meio dessa ação que a Ordem entrou, 
admitiu que o que estava sendo cobrado, na época, pela prefeitura para 
toda a população de São Luís estava extremamente abusivo. Aquele ano 
foi o único ano que a cidade de São Luís perdeu o seu IPTU em função 
de uma cobrança ilegal para a população. Temos uns fatos importantes 
e corajosos, com Doutor Thiago, e aí eu destaco que o Thiago é um ci-
dadão que buscou dar à Ordem a cara da Ordem, a cara dos advogados 
do Maranhão, independente das suas amizades, ele sempre pautou a 
Presidência da Ordem de forma muito imparcial. Eu tenho um detalhe 
importante de um processo que nós tínhamos, em Brasília, inclusive 
também um processo público que a Ordem, por algum membro, tinha 
usado um mecanismo de tentar interferir com um documento da Ordem. 
Nós comunicamos ao Presidente, na época, Thiago, o que estava ocor-
rendo e o Thiago prontamente tomou uma decisão de rever aquela posi-
ção, não em função de pedido A ou pedido B, mas por garantir a justiça 
e a lisura de todo processo. E o Thiago tem uma coisa assim que tam-
bém nos assemelha muito, não só o Thiago como o pai dele também, 
como a família, que é onde eu conheci Thiago de longe, não tinha inti-
midade, mas a gente já se conhecia que é, apesar de eu ser da Madre de 
Deus, nascido e criado na Madre de Deus, eu tenho uma paixão que é a 
Flor do Samba, a escola de samba lá do Desterro, e aí é de onde a gente 
se conhece. Deputado Othelino, a gente se conheceu, imagina, na Flor 
do Samba. Então, não só ele como o pai de Thiago, eu já molecote, 12, 
13 anos, e a gente já saía na Flor do Samba. Então, tem umas paixões 
carnavalescas que também fazem com que a gente possa ter uma admi-
ração mútua um pelo outro. Mas, Thiago, eu estou muito feliz de ter 

feito essa indicação, de ter tido o apoio de toda Assembleia Legislativa, 
do Presidente Othelino. Isso é fruto daquilo que você tem construído na 
sua vida e os avanços que você conseguiu na OAB, o patamar a que 
você levou a OAB, o trabalho da OAB. Então, a homenagem que nós 
fazemos a você é ao seu trabalho e, claro, esse trabalho que foi em prol 
dos advogados do Maranhão e de toda nossa população. Esta homena-
gem é da Assembleia Legislativa ao Thiago e também a todos vocês, 
advogados e advogadas, que fazem um trabalho brilhante e que estive-
ram também sempre ao lado do Tiago nesse projeto tão fundamental de 
independência e, acima de tudo, de presença junto à população. Por 
isso, Thiago, meus parabéns, e que Deus possa continuar lhe protegen-
do. Você, com certeza, já tem um presente brilhante e terá um futuro 
mais brilhante ainda. Parabéns.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Aproveito e já convido, aliás, antes de convidar o Deputado Roberto 
para fazer a entrega da medalha, registro a presença do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Federal, Pastor Gildenemyr, a quem já convido para 
compor a Mesa. Registro também, com muita alegria, as presenças, no 
plenário da Assembleia, do professor José Carlos Sousa e Silva, que é 
Ex-presidente da OAB e também membro da Academia Maranhense 
de Letras, e do Doutor Raimundo Marques, também ex-presidente da 
OAB, ex-Procurador-Geral de Justiça. Agradeço a presença de ambos. 
Registro também a presença dos deputados estaduais aqui em plenário. 
Deputado Wellington do Curso que é amigo de muito tempo do nosso 
homenageado e já está dizendo aqui que quer falar, fazendo uma sauda-
ção. Daqui a pouco, Wellington, V. Ex.ª nem gosta de ir à tribuna, hoje 
vai ter uma oportunidade a mais. E a Deputada Mical Damasceno, que 
também está aqui presente prestigiando a nossa Sessão Solene, Desem-
bargador Marcelino, registro que acabou de chegar, seja muito bem-vin-
do, Desembargador. Convido o Deputado Roberto Costa para fazer a 
entrega da Medalha Manuel Beckman ao doutor Thiago Roberto Diaz.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Agora vamos ouvir o homenageado. Concedo a palavra ao Dr. Thiago 
Diaz, homenageado dessa Sessão Solene. Se desejar utilizar a tribuna 
da direita ou da esquerda, sem a máscara, fique à vontade.

O SENHOR DR. THIAGO DIAZ – Bom dia a todos, senhoras e 
senhores. “O Senhor é minha força e o meu escudo, Nele meu coração 
confia e Dele recebo ajuda”. Salmos 28-7”. Com essas palavras, início 
a minha fala naquele que certamente é um dos mais importantes discur-
sos que já fiz e não poderia ser de forma alguma diferente. A Deus 
sempre toda honra e toda glória! Bom dia a todos e todas aqui presentes 
e aos que nos acompanham, online, pelas redes sociais e pelo YouTube, 
muito obrigado! Quero iniciar cumprimentando todos os parlamentares 
desta Casa, de maneira muito especial, especialmente aos que me hon-
ram com suas presenças: Deputada Mical; Deputado Wellington do 
Curso; Deputado Roberto Costa; e também do Parlamento Federal, De-
putado Gildenemyr, muito obrigado pela sua presença, na pessoa do 
Deputado Othelino Alves Neto, Presidente desta Casa do Povo, Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão. Ao passo em que agradeço a 
todos e a todas pela aprovação unânime, de meu nome, para receber esta 
tão importante honraria, que é a Medalha Manuel Beckman, esse agra-
decimento faço na pessoa do Deputado Roberto Costa, que fez a indica-
ção da Medalha. Deputado Roberto, isso já estava no meu discurso, mas 
calhou com a sua manifestação. Tenho certeza que a sua indicação se 
deve, em parte, a amizade de muito tempo, construída, desde os meus 
11 anos de idade, nos corredores do sambódromo, onde juntos tantas e 
tantas vezes entoamos os sambas da nossa querida Flor do Samba. Mui-
to obrigado, Deputado, pela oportunidade de ser homenageado pela 
Casa do Povo do Maranhão e por poder utilizar essa tribuna histórica 
pela qual já passaram as maiores e mais importantes mentes de nosso 
Estado. Quero cumprimentar, de maneira muito especial e agradecer a 
presença e aqui fazendo uma metáfora do fraterno amigo Ministro Rey-
naldo Fonseca, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, muito obriga-
do, Ministro, por sua presença e que tanto defende o princípio da frater-
nidade, tão importante e tão caro a todos nós. Cumprimentar e agradecer 
a presença do Desembargador Paulo Velten, Corregedor-Geral de Justi-
ça do Estado do Maranhão e na sua pessoa, Corregedor, cumprimentar 
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todos os integrantes daquela augusta Casa, cumprimentar o Desembar-
gador Marcelino, também ... de chegar, muito obrigado, Desembarga-
dor, por sua presença. Cumprimentar a querida amiga Márcia Andréia, 
Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, da 16ª Região, e 
meu amigo de muitas lutas, graças a Deus, vitórias, Kaio Saraiva, pró-
ximo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, com a graça de 
Deus, e na pessoa dele, cumprimentar cada advogado e cada advogada 
que me honram com a presença dos senhores e das senhoras. Essa me-
dalha é de cada um vocês. Estou aqui como porta-voz da advocacia do 
Estado do Maranhão, como representante da nossa instituição. Por isso, 
o meu muito obrigado a todos os senhores. Por fim, quero agradecer 
também a presença de todos que aceitaram o convite para vir participar 
desse momento tão especial, para mim, gratidão é a memória do cora-
ção, e é dívida que não prescreve. Sou e serei eternamente grato a cada 
um dos senhores e das senhoras que me prestigiam e honram, nessa 
manhã ensolarada, já no final dela, no começo estava chuvosa, na nossa 
querida São Luís. Por fim, eu quero agradecer àqueles que são respon-
sáveis por eu ser, por tudo que sou e que ainda serei, a seu Joaquim 
Eduardo, para quem conhece a mais tempo e a dona Salete, o meu maior 
agradecimento e o mais profundo amor. Mãe, obrigado por todas as 
vezes que brigou para que estudasse, algumas foram injustas. Obrigado 
pelo carinho e pela dedicação extrema, sei que muita vezes abriu mão 
de sua própria vida para cuidar de mim, do Luís, do Bruno e de Rafael, 
para que hoje eu pudesse estar aqui recebendo essa homenagem tão 
importante, na Casa do Povo do Maranhão, afinal, eras a única numa 
casa rodeada por quatro homens. Pai, que tanto amo, obrigado por ter 
sido sempre presente, por ter sempre estado próximo, pelo carinho, pelo 
amor, por cada conselho dado e sobretudo, por ser exemplo de honesti-
dade, lealdade e amizade. Obrigado por tantas e tantas vezes me levar 
no futebol que quase fui jogador, acho que o Direito ganhou mais. E 
obrigado até mesmo por ter me ensinado a glória de ser botafoguense. 
Eu o amo. Meu irmão Leandro, beijo fraterno. Pelas mãos do destino, 
no começo do ano passado fui convidado a ingressar na Academia Ma-
ranhense de Cultura Jurídica, feito os agradecimentos necessários, pas-
so ao discurso, pelas mãos de ensino fui convidado, no começo do ano 
passado, a integrar a Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social 
e Política, do Estado do Maranhão. Com efeito, mais ou menos em mea-
dos de 2020, recebi uma ligação do querido amigo, professor João Ba-
tista Ericeira, do qual hoje tenho a honra de ser confrade, me convidan-
do para ingressar na referida Academia. Academia esta cujo patrono 
oficial é Gonçalves Dias e na qual, pelos trilhos do destino, Presidente 
Othelino, me foi reservada a cadeira 35, a qual ocupo e que tem como 
Patrono exatamente a personalidade que também dá nome a honraria 
hoje por mim recebida. Ocupo na Academia Maranhense de Culturas 
Jurídicas, Social e Política do Maranhão, a cadeira patronada por Ma-
nuel Beckman. No livro Direito e Política, presença do Maranhão no 
itinerário da sociedade brasileira, professor Rossini Correia nos diz: “ 
Assim nasceu no Brasil na periferia colonizada do mundo, dentro da-
quilo que denominei subúrbio da história e o Maranhão que Simão Es-
tácio da Silveira qualificou de Brasil melhor, cedo despontou nas ma-
drugadas da terra brasilis postulando a sua autonomia frente ao império 
Lusitano”. Reporto-me a Manuel Beckman, popularmente conhecido 
como o Bequimão, o qual em 1684 liderou uma junta de governo a re-
presentar a primeira tentativa de conquista da autonomia jurídica, polí-
tica e administrativa do Brasil. A Revolta de Beckman foi liderada por 
um filho de alemão e de portuguesa, nascido em 1630 em Lisboa, que 
transpondo o mar oceânico chegaram ao Maranhão para ser senhor de 
engenho na região do Mearim. Desde ali em companhia de seu irmão, o 
advogado Tomaz Beckman, com saber de experiência e de consciência 
feito, começou o Bequimão a conformar o espírito libertário que o tor-
naria aos 2 de novembro de 1685, data de sua morte, o pró-mártir da 
Independência do Brasil. Na ocasião, a Companhia do Comércio do 
Maranhão detinha o monopólio do comércio do estado. Compravam 
baratos os produtos aqui produzidos e vendiam caro os que vinham de 
fora, exploração de nosso povo contra a qual se insurgiram os irmãos 
Beckman e demais revoltosos. Vejam só, queridos amigos e queridas 
amigas, o acaso do destino quis que eu ao receber esta importante hon-

raria da Casa do Povo do Maranhão, já tivesse ligação com o legado de 
Manuel Beckman, sou fã da sua história, mas mais ainda, de seu espíri-
to inquieto, irrequieto, revolucionário e contestador, de seu ímpeto de 
lutar pelo povo do Maranhão e de não se conformar mesmo nos mo-
mentos mais difíceis. As últimas palavras de Beckman antes de ser en-
forcado, foram: “Morro feliz pelo povo do Maranhão”. Queridos ami-
gos e amigas, infelizmente, passados mais de três séculos da revolta de 
Beckman, o nosso povo continua pobre, continua vendendo barato seus 
produtos e comprando caro os que vem de fora. Infelizmente, a Coroa 
Portuguesa permanece viva nos altos impostos e burocracia do estado 
brasileiro e maranhense. Por isso que nos últimos seis anos, nos quais 
com muito orgulho represento a advocacia do Maranhão à frente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, esta que é, segundo todas as pesquisas 
feitas, a instituição civil de maior credibilidade do nosso país, busquei 
tornar a instituição mais próxima da sociedade e mais atuante na defesa 
dos direitos de cada cidadão e dos interesses do povo do Maranhão, 
como fizemos, por exemplo, nas Várias ADINS, Deputado Roberto 
Costa, e nas inúmeras ações civis públicas ofertadas pela Ordem, nesses 
anos, em defesa da nossa sociedade e do povo do Estado do Maranhão 
e da defesa da cidadania de nossos cidadãos. Criamos dezenas de co-
missões, dentre as quais, destaco pelo espírito civil, social da Ordem de 
Advogados do Brasil: a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, a 
Comissão de Defesa da Liberdade Religiosa e a Comissão de Apoio às 
Pessoas em Condição de Vulnerabilidade. Ingressei na Ordem com o 
espírito libertário, assim como fizeram os revoltosos na Revolta de Be-
ckman. Os sonhos de mudança de uma instituição mais plural, mais 
aberta, mais democrática e sobretudo mais próxima de cada advogado e 
cada advogada, permearam as ações realizadas nos últimos anos e ouso 
afirmar, progredimos muito nessa direção, meu amigo Kaio. Aliás, lutar 
pelas minorias, defender a cidadania e os interesses coletivos são da 
essência da advocacia a qual muito embora seja profissão privada tem 
em si elevado ônus público, não por outro motivo Rui Barbosa em sua 
Oração aos Moços já nos dizia: não fazer da banca balcão ou da ciência 
mercatura, não ser baixo com os grandes nem arrogante com os miserá-
veis, servir aos opulentos com altivez e aos indigentes com caridade, 
amar a Pátria, estremecer o próximo, guardar a fé em Deus na verdade 
e no bem. Somos responsáveis, nós, advogados e advogadas, pela defe-
sa do Estado Democrático de Direito e cumprimos essa função ao longo 
da história do nosso país. Somos responsáveis pela defesa dos direitos e 
garantias individuais e coletivas, pela defesa das liberdades e por asse-
gurar, por meio de nossas ações e contestações, por vezes inovadoras, o 
aperfeiçoamento do sistema de justiça, Desembargador Paulo Velten, 
apresentando para apreciação as reflexões e debates que levam a cons-
tante evolução de nosso Direito, ciência é essencialmente humana, por-
tanto, afeitas a constantes e cada vez mais rápidas mutações da socieda-
de. Na OAB, além da proximidade direta com a sociedade, por meio das 
comissões criadas e das incontáveis ações realizadas, buscamos intera-
gir com harmonia e de maneira construtiva com os poderes constituídos 
e as demais instituições do estado. Assim como no Parlamento, na Ad-
vocacia, a refutação, o respeito à pluralidade e adversidade são essência 
da profissão. O ex-Presidente José Sarney nos diz, nos disse na abertura 
de um congresso, na ONU, representando o País, quando presidente, 
que é no Parlamento que se aprende a questionar, a não ser dono da 
verdade e a compreender que o verdadeiro democrata é incompatível 
com o sectarismo, com o radicalismo, e sabe que há sempre um terreno 
do interesse público, onde com grandeza se pode encontrar soluções 
consensuais, “Sem Parlamento, não há democracia“. Nesse mesmo dia-
pasão, ouso afirmar que sem advocacia também não há democracia, e 
sobretudo, Ministro Reinaldo, em tempos líquidos e obscuros, onde rei-
na o radicalismo e o extremismo, é indispensável o papel da advocacia 
como construtora de pontes e de elos para aproximação da sociedade e 
para a construção das soluções que nós tanto precisamos enquanto so-
ciedade. Meus amigos e minhas amigas, caminho no final desse discur-
so na esperança de ter transmitido aquilo que gostaria de transmitir, que 
é o trabalho que nós fizemos, Kaio, nos últimos anos da Ordem, exata-
mente, fiz esse reconhecimento ao papel do Parlamento, a pluralidade 
que representa o Parlamento porque foi isso que buscamos fazer na 
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OAB nos últimos anos. Tenho dito que todas as condecorações e meda-
lhas que já recebi têm um local de destaque no meu coração, têm local 
especial nas minhas lembranças, mas essa, de maneira muito especial, 
guardarei comigo por ser a Medalha, a maior honraria, do Parlamento 
do nosso estado, da nossa Assembleia Legislativa, Parlamento que re-
presenta a pluralidade do povo do Estado do Maranhão, Parlamento que 
representa os colegas e amigos da capital, amigos lá de Carlina, os ami-
gos de Balsas, os amigos de Imperatriz, os amigos desse grande estado 
que tantas e tantas vezes percorri lutando pela advocacia e pela defesa 
da sociedade. Por isso é muito especial o recebimento dessa medalha, 
para mim, e também por ter como nome Manuel Beckman que repre-
senta muito o sentimento do povo do Maranhão e do povo brasileiro, 
um povo libertário, um povo revolucionário, um povo que luta, incan-
savelmente, por melhorias e que tenho a honra de ser, de ocupar a cadei-
ra cujo patrono é Manuel Beckman da Academia Maranhense de Cultu-
ra Social, Política e Jurídica. Meus amigos e minhas amigas, repito o 
que disse antes: gratidão é a memória do coração e é dívida que jamais 
prescreve. Sou e serei eternamente grato a cada um dos senhores e das 
senhoras. Minha amiga Carla, meu amigo Álvaro, vereadores que tam-
bém representam o parlamento e, assim, a pluralidade, a diversidade de 
nosso povo. Muito obrigado pela presença de vocês. Sou e serei eterna-
mente grato a cada um dos senhores e senhoras pela presença e pela 
honra que me dão neste momento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhoras e senhores, geralmente a saudação é feita pelo autor da propo-
sição. O Deputado Wellington, embora não tenha sido autor, certamente, 
se não o fez formalmente, fez pelo desejo de subscrever a homenagem, 
solicitou aqui para fazer uma breve saudação ao homenageado. Depu-
tado Wellington, V. Ex.ª está com a palavra para uma breve saudação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhoras e senhores, Presidente Othelino, que Deus estenda suas mãos 
poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre sua população. Meu Pre-
sidente Othelino é um príncipe. Vejo que já me colocou também como 
co-autor, Deputado Roberto Costa, subscrevendo de forma carinhosa. 
Não sabendo que V. Ex.ª estava com compromisso e estava um pou-
quinho atrasado, o Presidente já tinha me escalado: Deputado Wellin-
gton, caso precise, V. Ex.ª tem condição de fazer abertura no lugar do 
Deputado Roberto Costa? Não com tanta maestria, mas me sinto apto, 
preparado e pronto, tendo em vista a pessoa do homenageado. Depu-
tado Roberto Costa, muito obrigado. Meu presidente, muito obrigado. 
Cumprimento a todos da Mesa na pessoa da nossa ilustre Desembarga-
dora Marcia Andréa, em nome de todas as mulheres e todos da Mesa, 
não obstante, as autoridades que eu tenho carinho e respeito, na Mesa, o 
meu ex-guerreiro de selva do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, dou-
tor Paulo Welter. E cumprimento a plateia em nome do nosso sempre 
presidente doutor Raimundo Marques. Muito obrigado pela presença, 
nos honra a Assembleia Legislativa com sua presença. Cumprimentar a 
todos os amigos e familiares na pessoa desse jovem, maravilhoso pai, 
que hoje o rosto se viu também banhado por lágrimas durante o pro-
nunciamento do filho e, com certeza, passa um filme na cabeça desse 
pai amado, desse pai adorado, que eu tenho carinho e respeito. E abraço 
como se fosse meu pai, o pai que eu não tive. E aí vendo as suas lá-
grimas no rosto, com certeza, traz à memória quão bom é ter um filho 
homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
Não que os outros não mereçam também. O jovem médico doutor Luiz 
Eduardo, Rafael, meu amigo particular Bruno, Leandro, então todos 
os seus filhos adoráveis, a mãe adorável, a todos vocês em nome dos 
familiares e dos amigos. Falar do doutor Tiago Diaz para mim é muito 
simples, é muito fácil, não precisa nem de papel, dado o carinho e res-
peito que eu tenho por esse grande homem público e, mais ainda, pela 
sensibilidade do Deputado Roberto Costa. Parabenizá-lo pela sensibili-
dade, Deputado Roberto Costa, e externar a todos vocês, que precisam 
compreender esse momento único na vida do doutor Thiago Diaz, que 
essa justa homenagem se dá por dois motivos: primeiro, pelo respeito 
que o autor tem na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O 
Deputado Roberto Costa conseguiu a aprovação de forma unânime por 
todos os Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 

Isso mostra o seu respeito, mostra o carinho que todos nós temos pelo 
Deputado Roberto Costa. Não poderíamos negar essa honraria. E, mais 
ainda, pela pessoa do homenageado, jovem advogado, dinâmico, deste-
mido, corajoso, bom filho, bom amigo, bom advogado. Lembro da luta 
de 2015 para chegar à presidência da OAB. Lembro da luta de 2018 
para chegar à reeleição. E em todas elas o Deputado Wellington envol-
vido. Não fiquei em cima do muro. Eu vim à tribuna da Assembleia e 
vesti a camisa e fui para a porta da OAB para pedir voto, para lutar pela 
renovação na Ordem dos Advogados do Brasil, uma ordem que seja dos 
advogados, que seja para os advogados. E nós conseguimos vislumbrar 
isso nos dois últimos mandatos do querido amigo presidente Dr. Thiago 
Diaz. E agora pela recondução do querido amigo Caio e da querida 
amiga Tatiana Costa. Caio, você recebe uma grande responsabilidade 
nas costas em dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. E um tra-
balho institucional da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
é lembrado pelo Deputado Roberto Costa: em todas as oportunidades 
que nós precisamos, nós levamos a Assembleia Legislativa à porta da 
OAB e fomos muito bem recebidos institucionalmente pelo Dr. Thiago 
Diaz. Como Bacharel em Direito, logo, logo estarei recebendo também 
a minha carteirinha vermelha e, com certeza, não deu nas mãos do Dr. 
Thiago Diaz, mas será meu padrinho e com o Kaio receberei das mãos 
de vocês. O meu respeito à advocacia, o meu respeito aos advogados, o 
meu amor e defesa na tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão 
pelo fortalecimento da advocacia no estado do Maranhão. Um Senador 
da República, advogado do século passado, por volta de 1914, disse 
que aquele que não luta por seus direitos não é digno de Deus. E na 
Assembleia Legislativa travamos todos os dias uma luta em busca dos 
direitos dos maranhenses e recebemos guarida, apoio na OAB do estado 
do Maranhão. E, como parlamentar, a Assembleia Legislativa sempre 
recebeu o apoio incondicional do Dr. Thiago Diaz nas ações, nas fis-
calizações, nas ações civis públicas. E eu me lembro de uma memorá-
vel que ainda tramita na Justiça em defesa dos soldados aprovados no 
último concurso da Polícia Militar. Doutor Thiago Diaz, por tudo isso 
o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração e o meu muito obri-
gado. Vossa Excelência, na manhã de hoje, recebe a maior honraria da 
Assembleia legislativa do Estado do Maranhão. Uma justa homenagem 
como já destaquei, aprovada de forma unânime pela sensibilidade do 
Deputado Roberto Costa. Como bem disse o Deputado Othelino, nosso 
Presidente, o meu príncipe, que eu tenho uma participação. E é uma 
inveja branca do Deputado Roberto Costa por ter tomado a iniciativa 
e ter saído na frente. Mas eu o parabenizo pela sensibilidade, pela for-
ma como V.Exa. conduz os seus trabalhos na Assembleia Legislativa e 
captou esta justa homenagem para o Dr. Thiago Diaz. Finalizo o meu 
pronunciamento, finalizo a minha justa homenagem, trazendo a todos 
vocês uma passagem bíblica que eu costumo trazer para o meu dia a 
dia em um momento que Deus observava que o povo da Babilônia e 
seu povo, o povo de Deus, passava por tribulações, Deus levantou um 
profeta, o profeta Jeremias, pastor. E o profeta Jeremias tem uma passa-
gem interessantíssima em que ele diz que precisamos trazer à memória 
as coisas que nos dão esperança. Precisamos trazer à memória as coisas 
que nos dão esperança. Trazer à memória a esperança na juventude; 
trazer esperança na força do trabalho; trazer esperança na justiça; trazer 
esperança na OAB; trazer esperança no Parlamento estadual. Na manhã 
de hoje, nós renovamos a nossa esperança. Precisamos trazer à memória 
as coisas que nos dão esperança. E, ao homenagear, ao contemplar essa 
justa homenagem pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
nos traz à memória a esperança. Dr. Thiago, que Deus continue aben-
çoando a sua vida abundantemente, que estenda as suas mãos pode-
rosas sobre a sua vida e tudo o que tocares continue sendo próspero e 
abençoado em nome de Jesus. Palavras tem poder. Receba, meu futuro 
presidente nacional da OAB. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Agradeço ao Deputado Wellington pela saudação. Senhoras e senhores, 
estamos chegando perto do final da nossa Sessão Solene, mas, antes de 
concluir, claro, registro e agradeço a presença dos vereadores pela cida-
de de São Luís. A Vereadora Carla está aqui presente. Muito obrigado. 
O Vereador Álvaro, não sei se ainda está, mas eu já o vi por aqui. O 
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senhor é o homenageado pode quebrar o protocolo, não tem problema.

O SENHOR DR. THIAGO DIAZ – Primeiro, fazer um apanha-
do, pelo calor da emoção, deixei de fazer um agradecimento importante, 
como nas músicas que, às vezes, têm vários compositores, meu discurso 
também foi escrito em poucas quatro mãos. Então tenho que agrade-
cer a Camila, namorada, muito obrigado pela companheira que é, pelo 
apoio, por me ajudar em todos os momentos. E com essa correção posso 
voltar a não dormir na sala hoje. E também fazer uma errata. Mandei 
um convite a vários colegas a todos que aqui estão para que, depois da 
solenidade, haverá um almoço que será no restaurante Aka, mas houve 
uma alteração e vai ser no restaurante Coquille, lá no hotel Brisa Mar. 
Estão todos convidados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Muito bem, Thiago, está perfeitamente justificada aqui a intervenção 
antes da conclusão. Acho que você teria sérias consequências não fa-
zer o registro da presença da namorada. Eu estava em Carolina, num 
evento oficial da Assembleia e, quando a minha esposa entrou, chegou 
ao evento, chegou um pouco depois, o nosso querido cerimonialista re-
gistrou a presença dela como vice-prefeita da cidade de Pinheiro. Ela é 
vice-prefeita de lá. Ele terminou de apresentar e eu disse: “Ele esqueceu 
só de fazer outra referência, que é a minha esposa que está chegando 
aqui”. E eu, claro, fiz a devida média e recebi as devidas recompensas 
com carinho de sempre. Claro, não é nada confortável dormir no sofá, 
Deputado Roberto. Mas com esta bela quebra de protocolo, bela e jus-
tificada, eu agradeço a presença de todos, do doutor Caio que, a partir 
de janeiro, terá a importantíssima missão de presidir a OAB; da doutora 
Márcia; do nosso homenageado; do Ministro Reinaldo, sempre muito 
atencioso, distribuindo simpatia por onde anda, além, evidentemente, 
de cumprir com maestria as suas atribuições no Superior Tribunal de 
Justiça. É sempre muito bom vê-lo e tê-lo aqui na Assembleia conos-
co. Assim como agradeço a presença do Desembargador Paulo Velten, 
Corregedor do Tribunal de Justiça; também do Pastor Gildenemyr, que 
eu nem sabia que viria, mas fiquei muito feliz com a sua presença; do 
Alberto; de todos aqui. E para fazer essa breve saudação, concluindo 
esta Sessão Solene, eu quero, ao cumprimentar o homenageado, Dou-
tor Thiago Diaz, claro, fazer uma saudação aos pais, ao seu Joaquim 
Eduardo, que, de vez em quando, o encontro pela cidade. Vejo-o aí todo 
orgulhoso. A dona Salete, certamente são responsáveis pelas muitas vir-
tudes do Thiago. Os defeitos que a gente tem, nós filhos, não são culpa 
dos pais. Nós é que vamos adquirindo no decorrer da vida. As coisas 
boas são ensinadas pelo pai, pela mãe. Assim como cumprimento os 
irmãos Luís Eduardo, Valter Rafael, Bruno Leonardo, Leandro Luís, 
a namorada Camila. E, Thiago, você, eu lembro que quando você foi 
candidato a Presidente da OAB, até comentava aqui baixinho, era muito 
improvável que você fosse eleito. Era um advogado militante, mas se 
é jovem, hoje, com 37 anos, você foi eleito há 06 anos, tinha à época 
31 anos. E eu realmente não achava. Embora não seja advogado, mas 
tenho muitos amigos advogados, minha irmã é advogada, meu pai era 
advogado, sempre ficava acompanhando ali, porque, claro, não é uma 
eleição qualquer. É a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil. E 
quando você foi eleito, foi uma surpresa. Acho que não foi só para mim. 
Deve ter sido para muitos outros. E quando você foi desenvolvendo o 
seu trabalho, passaram-se três anos e diziam que você não seria reelei-
to. Você deve ter escutado esse comentário algumas vezes. E eu fiquei 
olhando ali de longe, como eu disse, não sou advogado, sou jornalista e 
economista, mas fiquei observando a eleição da OAB é sempre impor-
tante. E o Thiago foi reeleito e com uma larga margem de votos. Então 
se você foi eleito, reeleito - e eu pude acompanhar aqui, à distância, 
mas observar a sua trajetória no comando da OAB - é claro que isso 
foi um reconhecimento pelo belo trabalho que você desenvolveu e vem 
desenvolvendo. Já está concluindo a segunda gestão. Não só nas coisas 
objetivas do dia-a-dia do advogado, da advogada, mas, principalmente, 
na valorização da categoria. E eu acho que essa é a marca principal: 
valorizar esta profissão tão importante para o estado democrático de 
direito, para o cidadão, para a cidadã, que é o advogado e a advogada. 
E que a gente vê, mesmo em 2021 e ainda ora por outra, ora e ou-
tra, os advogados têm as suas prerrogativas agredidas, questionadas. 

E a OAB tem essa posição muito firme. Por isso, Tiago, tenha o meu 
reconhecimento pessoal e considere a concessão da Medalha Manuel 
Beckman apresentada, sugerida, proposta pelo Deputado Roberto e que 
gerou ciúmes no Deputado Wellington, que queria também ser autor, 
mas considere que é uma homenagem de toda a Assembleia Legislativa 
do Maranhão. Mas, principalmente, mais do que uma homenagem dos 
42 deputados, considere como uma homenagem do povo do Maranhão, 
porque aqui, nesta Casa, de fato, está representado o povo do Maranhão 
com as suas diferenças, com suas divergências, com as suas opções. 
Aqui tem pessoas que pensam absolutamente diferente, ideologias di-
ferentes, religiões diferentes, mas esse é o Maranhão. Por isso o parla-
mento é assim com essa diversidade, que nós conversávamos aqui eu e 
o Desembargador Paulo Velten, no intervalo de uma fala e outra, sobre 
essa coisa que é a marca do parlamento. Então receba como uma home-
nagem do povo do Maranhão. E me refiro aos advogados e advogadas 
aqui presentes para que recebam essa homenagem que é feita ao Tiago 
Diaz como reconhecimento à importância do advogado para o Brasil. 
O nosso desejo é que todo cidadão e toda cidadã brasileira tenha acesso 
à defesa. E, para ter acesso à defesa, aqui está o nosso defensor geral, é 
preciso ter acesso a um advogado ou uma advogada. Por pior que seja o 
crime, está na nossa Constituição, todos têm direito à defesa. E finalizo 
dizendo que a OAB sempre foi importante e sempre levantou a sua voz 
em momentos importantes no Brasil. Assim o fez quando do regime de 
exceção, assim faz agora. E o presidente Felipe Santa Cruz, presidente 
nacional da OAB, fez algumas vezes, recentemente, quando os advoga-
dos foram agredidos na tentativa, inclusive de autoridades importantes, 
de questionar o nosso estado democrático de direito. Pasmem os senho-
res. Houve momentos em que se ameaçou não cumprir ordem judicial, 
Desembargador Paulo Velten e Ministro Reinaldo. Mas a Ordem dos 
Advogados foi uma das vozes que disseram: “Ei, decisão judicial se 
cumpre. Ainda que discordemos dela, é preciso respeitá-la, cumpri-la e 
questioná-la nas instâncias superiores”. Enfim, parabéns, Thiago Diaz. 
Parabéns à Ordem dos Advogados do Brasil e viva todos os advogados 
e advogadas do Brasil e do Maranhão. Muito obrigado. Nada mais ha-
vendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 ÀS 
10h30

Mesa:
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-

SAR PIRES
O SENHOR JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES
O SENHOR PROCURADOR DR. EDUARDO JORGE NICO-

LAU 
A SENHORA PROCURADORA DRA. THEMIS CARVALHO 
O SENHOR DR. TARCÍSIO BONFIM

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Convido para compor a Mesa o homenageado Senhor 
José Augusto Cutrim Gomes; Senhor Dr. Eduardo Jorge Nicolau, Pro-
curador-Geral do Estado; a Senhora Procuradora Dra. Themis Carvalho, 
Corregedora-Geral do Ministério Público; Senhor Dr. Tarcísio Bonfim, 
Vice-Presidente da Conamp – Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público. Dr. Gilberto Câmara França Júnior, Presidente da 
Associação do Ministério Público. Assistiremos a um vídeo institucio-
nal, produzido pela TV Assembleia. Ouviremos agora o Coral UNAB. 
Assistiremos a um vídeo Institucional produzido pela TV Assembleia. 
Ouviremos agora o coral da UNAB, da Universidade Federal Estadual 
do Maranhão – UEMA. Obrigado. Eu confesso que eu também me sinto 
extremamente emocionado, porque eu forjei a minha vida pública como 
professor da Universidade. Aqui tem colegas professores, tem outros 
que foram servidores de minha época. Se tu te emocionaste, imagina 
eu aqui como é que fico, que passei longos anos da minha vida como 
pró-reitor e reitor daquela Universidade. Parabéns à UNAB. Parabéns 
ao Gustavo. Parabéns a você também. Concedo a palavra ao autor da 
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proposição, uma proposição extremamente feliz e aqui na tradução 
perfeita, acabada e retocável do que esse povo todo sente por você, 
pelo seu trabalho. A matéria publicitada a conhecimento de todos pela 
Assembleia Legislativa toca dentro da gente a importância do trabalho 
que você faz. E é justamente em cima dessa importância que a você 
merecidamente, por parte desta Casa, inclusive com meu voto, conce-
demos essa medalha, a maior honraria que esta Casa pode patrocinar 
a exemplo de cidadão, como é você. Concedo, portanto, a palavra ao 
autor, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhoras e senhores, que Deus seja louvado. Que o Senhor estenda suas 
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre sua população. 
Cumprimento a todos da Mesa fazendo referência especial a quem está 
presidindo a Mesa, a quem eu costumo carinhosamente de chamá-lo de 
“meu príncipe”, Deputado César Pires. Eu tenho contato com todos os 
deputados, mas vou ao gabinete de poucos deputados. Eu sou um ho-
mem de muito trabalho, muito efetivo, mas dos poucos gabinetes que eu 
vou, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o gabinete que 
fica em frente ao meu, que é do Deputado César Pires, um amigo, con-
selheiro, confidente. Eu o chamo de “meu príncipe” e fiz o convite para 
que ele pudesse me ajudar a presidir esta sessão. Eu fico muito lisonjea-
do e o meu muito obrigado, a minha gratidão, Deputado César Pires, 
que nunca me disse “não”, sempre que eu preciso, sempre que solicito, 
ele é sempre muito atencioso. Eu quero cumprimentar, de forma espe-
cial, o nosso homenageado. Vou deixar para falar do senhor depois, 
durante o pronunciamento. E aí cumprimentar também o Senhor Eduar-
do Jorge Heluy Nicolau, Procurador Geral do Estado do Maranhão. Ins-
titucionalmente, uma Assembleia Legislativa tem uma grande parceria, 
tem um grande trabalho, nós temos muito respeito pelo seu trabalho, 
pelo Ministério Público e eu, em particular, todas as vezes que institu-
cionalmente fomos bater a sua porta quando o senhor era corregedor e 
como também procurador geral, sempre foi muito atencioso, muito edu-
cado, muito solícito com a Assembleia Legislativa de forma institucio-
nal. Então, o nosso muito obrigado em nome do Presidente Othelino e 
de todos os demais deputados da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. Dra. Themis, também falarei em outras oportunidades, sou 
fã do seu trabalho, já acompanho há muito tempo, muito antes de ser 
deputado. Seja bem-vinda à Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão. Muito obrigado pelo seu trabalho em defesa da população do 
nosso estado. Senhor Tarcísio Bonfim, também meu amigo muito antes 
de ser deputado, ali no Monte Castelo, quando começamos o Curso 
Wellington, não só o senhor, mas toda a sua família, um carinho espe-
cial que eu tenho pelo senhor e pela sua família. O senhor está agora 
Vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público do Brasil, mais uma vez muito bom tê-lo na Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão. Senhor Gilberto Câmara França, Presi-
dente da Associação do Ministério Público, parabéns pelo trabalho, 
parabéns pela atenção que dedica como homem público ao seu trabalho 
no estado do Maranhão. Quero cumprimentar, de forma especial tam-
bém, a Senhora Regina Rocha, Procuradora de Justiça, que também está 
presente. Cumprimentar a todos, senhoras e senhores promotores de 
justiça e a Senhora Rosângela Bertoldo, Secretária Municipal da Crian-
ça e Assistente Social de São Luís. Eu mando um abraço também cari-
nhoso e afetivo ao nosso Prefeito Eduardo Braide. Eu quero cumpri-
mentar a todos da plateia em nome de duas pessoas. Primeiro, dessa 
dama, dessa lady, dessa rainha, Dra. Doracy, uma promotora especial. 
Da mesma forma, de forma institucional da Assembleia Legislativa, to-
das as vezes que batemos à sua porta, Dr. Ronald, Dr. Cutrim, fomos 
muito bem recebidos em nome da Assembleia Legislativa. O nosso 
mandato tem um carinho, um respeito muito grande pela senhora, por 
esse coração que não cabe nesse peito, um coração enorme, de mãe, de 
irmã, de tia, de promotora. O nosso carinho especial e o cumprimento 
especial da Assembleia Legislativa à senhora. Cumprimentar, de forma 
especial, Dr. Cutrim, a Dona Socorro. Dona Socorro, fique de pé para 
que todos possam ver a senhora. Era só para cumprimentar a senhora 
em nome de todos os presentes, familiares, amigos. Dona Socorro esta-
va aqui no coral, fazendo a apresentação, agora há pouco, essa senhora 

linda, maravilhosa, belíssima, de 76 anos de idade. Muito obrigado pela 
belíssima apresentação. Eu cumprimento a todos do coral em nome da 
senhora. Em sete anos como deputado estadual, eu nunca fiz um discur-
so lido, uma denúncia ou um pronunciamento lido. Pela primeira vez, 
Dra. Clícia, uma assessora maravilhosa que nós temos na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, amiga também do Dr. Cutrim, o 
trabalho que realiza, por todas as vezes que vamos ao seu gabinete, e ela 
fez alguns rascunhos carinhosos, chamando atenção principalmente 
para o currículo, atenção e depois eu cumprimento e faço a minha fina-
lização. A essência dos direitos humanos é direito a ter direitos, Hannah 
Arendt. É com essa frase que quero dar início a justa homenagem ao 
Promotor de Justiça, José Augusto Cutrim Gomes, um homem que se 
atrela a luta incessante pela efetividade de direitos. José Augusto Cutrim 
Gomes é membro do Ministério Público do Estado do Maranhão desde 
1993, nasceu em São Luís, formou-se em Direito no ano de 1987 pela 
Universidade Federal do Maranhão, e é pós-graduado em Direito Tribu-
tário pela UNB e Direito Constitucional pelo CEUMA. Pós-graduando 
em Gerontologia pela faculdade Unyleya, pós-graduado em administra-
ção pública pela FGV foi presidente da Associação dos Membros do 
Ministério Público do Maranhão - Ampem. Exerce a titularidade da pri-
meira Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa da capital. Inte-
grante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público da 
Defesa dos Direitos do Idoso e de Pessoas com Deficiência - Ampit. 
Associação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, volta-
do à Associação Brasileira de alzheimer. Podíamos passar horas e horas 
falando da coleção de títulos de Promotor dr. Augusto Cutrim, mas nada 
disso equivale ao precioso trabalho que ele já prestou e presta em defe-
sa dos direitos aos idosos do Maranhão, um profissional capaz de con-
ciliar defesa de direitos acessibilidade de um ser humano que vai além 
das suas atribuições do Ministério Público, quem conhece o trabalho do 
promotor Augusto Cutrim sabe sua sensibilidade, sabe o seu empenho 
diariamente estar junto aos idosos, não faz apenas por ser um cargo 
público vai além, da vocação é por amor, talvez seja essa palavra que 
melhor defina para o doutor Augusto Cutrim, presente e representante 
diário na vida dos idosos do Estado do Maranhão. A palavra que o iden-
tifica chama-se amor, aquele amor incondicional, aquele amor de mãe, 
aquele amor de pai, aquele amor que Jesus veio ao mundo, para nos 
ensinar, para que pudéssemos ter amor pelas pessoas, e o Dr. Cutrim é 
isso, um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um 
bom promotor, e é por isso que nós estamos aqui, Dr. Cutrim, apresen-
tamos essa comenda a V. Ex.ª, na Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, e foi aprovada de forma unânime, pelas as qualidades e vir-
tudes do homenageado, a maior homenagem da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, neste momento, a Assembleia Legislativa se 
rende a V. Ex.ª, não só a Assembleia Legislativa, mas todo o Estado do 
Maranhão, nós somos representantes do povo, nós estamos aqui para 
trazer as demandas da população para a Tribuna da Assembleia Legis-
lativa, em forma de proposição, em forma de requerimento, em forma 
de projeto de lei, transformando em leis, leis que transformam a vida 
das pessoas, e por isso que nós estamos aqui, e no Ministério Público, 
nós recebemos a guarita do nosso trabalho, a resposta do nosso traba-
lho, deputado Wellington, que muitos conhecem, um pouco da nossa 
história, e permitam eu me apresentar para vocês, eu tinha tudo para não 
estar aqui hoje, meu pai me deixou, eu tinha 7 meses de nascido, minha 
mãe era dona de um prostíbulo, era dona de um cabaré, eu não tive vida 
boa, eu não tive vida fácil. E quando adolescente, eu não havia contado 
isso na Assembleia ainda, Deputado César Pires, quando adolescente, 
me veio à memória, nessa homenagem, nessa justa homenagem ao Dr. 
Cutrim, quando adolescente, com 10, 12, 13,14 anos, de criança para 
adolescente, eu cuidava do meu avô, com 85 anos, e eu que dava banho 
nele, eu que cuidava dele, vestia a roupa nele, e aquele carinho fraterno, 
aquele carinho amoroso, por um idoso, por um ancião, por um velhinho, 
e aí me veio à memória essa passagem da minha vida. E comecei a tra-
balhar com 14 anos de idade como empacotador do supermercado Pão 
de Açúcar, fui arrumador de cama de motel, e vendia fruta na rua. Para 
ser sargento de Exército, eu estudava debaixo de um poste perto de casa 
para economizar energia em casa, diante da pobreza, da miséria, das 
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dificuldades. Passei para sargento do Exército. Fui para Minas. Fiz o 
curso de formação e vim para São Luís. E, como sargento do Exército, 
eu continuei trabalhando, vendendo roupa, vendendo perfume, para au-
mentar o orçamento de casa. E montamos o Curso Wellington. E quan-
tas ações nós fizemos no Curso Wellington em defesa dos idosos, dos 
que estão nos asilos e abrigos. E cheguei à Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão pela porta da frente, sem ter sangue na política, 
sem ter sobrenome na política. E eu faço o que todo parlamentar deveria 
fazer, legislar, que é criar leis, e fiscalizar a aplicação de dinheiro públi-
co, fiscalizar o Executivo. Não que eu pegue no pé do Governador Flá-
vio Dino, não. Eu faço meu trabalho parlamentar, regimental, de fisca-
lizar, de cobrar. Dr. Nicolau, nós encontramos um amparo no Ministério 
Público, para que possa reparar os erros. Não para punir ninguém, não 
para prejudicar ninguém, não para penalizar ninguém, não para prender 
ninguém, mas que possa ser corrigido o custo das coisas. Nós encontra-
mos esse anteparo no Ministério Público. O que nós fazemos na Assem-
bleia Legislativa, nós levamos ao Ministério Público. E eu conheci ho-
mens de bem no Ministério Público, homens valorosos, homens de 
bem, Dr. Ronald, Dra. Doracy, Dr. Cutrim. E passar pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão sem fazer uma justa homenagem e 
dizer que a gente ama, dizer que a gente gosta diante de um mundo tão 
contorcido, tão conturbado em que as pessoas não se respeitam, em que 
as pessoas não respeitam os mais velhos, em que as pessoas não tomam 
bênção. Eu tomo benção a minha mãe. Eu dou um abraço carinhoso em 
um idoso, uma idosa. Eu sei dizer muito obrigado, agradecer. É por isso 
que, no início, eu falei carinhosamente do César Pires, porque eu tenho 
um carinho enorme pelo César Pires, afetivo, de amor. E eu costumo 
dizer para as pessoas que eu amo, que eu gosto de pedir desculpas quan-
do eu erro, exagero de agradecer. E, por falar em agradecer, a manhã de 
hoje é de gratidão. Gratidão a este homem público, a este homem do 
bem, este homem que tem um coração enorme que ajuda as pessoas e 
que faz com amor. Tem uma passagem que eu costumo pronunciar na 
tribuna da Assembleia que foi o momento em que o povo de Deus esta-
va cativo na Babilônia e que o povo de Deus estava sofrendo, estava 
preso, e Deus levantou um profeta, o Profeta Jeremias, naquele momen-
to de dor, de angústia. E o que ele falou, o que ele colocou no coração e 
na boca do Profeta Jeremias serve para nós até hoje. O Profeta Jeremias 
escreveu no livro de Lamentações que precisamos trazer à memória as 
coisas que nos dão esperança. Precisamos trazer à memória as coisas 
que nos dão esperança. Diante desse mundo tão conturbado, diante de 
tantas pessoas que não se respeitam, que vão para a internet para lacrar 
e vão para querer se aparecer, que não respeitam a individualidade dos 
outros, nós precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperan-
ça. E, na manhã é de hoje, estou aqui ao vivo pela TV Assembleia para 
dizer que precisamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. 
E eu tenho esperança no Ministério Público. Eu tenho esperança no 
trabalho dos promotores. Eu tenho esperança ao ver o trabalho de um 
homem público, digno, honesto, parceiro, amigo, carinhoso, amoroso, 
como o Dr. Cutrim. Precisamos trazer à memória as coisas que nos dão 
esperança. Dr. Cutrim, hoje o senhor é homenageado, mas quem ganha 
o presente somos todos nós pela sua presença, pelo seu convívio, pelo 
seu aprendizado. Nosso muito obrigado, muito obrigado mesmo. E por 
isso a Assembleia Legislativa homenageia esse promotor de justiça por 
toda sua trajetória profissional, oportunidade que une o sentimento de 
idosos do Maranhão. E, ao falar obrigado ao Dr. Cutrim por cuidar tão 
bem da nossa melhor idade, não resume o amor que ele traz no peito. Na 
manhã de hoje, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão só 
tem a dizer muito obrigado Dr. Cutrim por quem o senhor é. Que Deus 
estenda as suas mãos poderosas sobre a sua vida, sobre a sua família, a 
pequena Júlia de 06 anos. Tudo que o senhor tocar continue sendo prós-
pero e abençoado, que as suas ações engrandecem o Ministério Público 
do Estado do Maranhão, engrandecem o Ministério Público do Brasil. 
O Ministério Público tem homens honrados, homens sérios e honestos 
como V. Ex.ª. Nós temos orgulho de V. Ex.ª. E é por isso que hoje o 
senhor recebe a melhor honraria da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. Muito obrigado por existir. Que Deus te abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-

SAR PIRES – Antes que a liturgia me roube o espaço da presidência, 
que eu tenho que passar ao autor da preposição, eu quero também, Dr. 
Cutrim, dizer que V. Ex.ª teve méritos e continua tendo méritos para 
poder receber honraria desse porte, desse tamanho desta Casa Legis-
lativa. E a sua história, as suas ações e a sua conduta valorizam o Mi-
nistério Público, valorizam esta Casa, que falo sempre a tantos quantos 
possam me ouvir que, sem o Ministério Público, esta Casa pouco faz. 
Ela tem muita força para poder verbalizar, publicizar, mas pouca força 
para levar a termo os seus desejos. Quantas vezes, nas minhas angústias 
aqui de ver os equívocos, os descaminhos patrocinados pelo governo, 
as minhas mãos recorreram ao Ministério Público. Eu nunca fui negado 
nessa minha história. Sem o Ministério Público, ficaria difícil para nós. 
Rasgam, às vezes, secretários rasgam os nossos pedidos de esclareci-
mento, banalizam o tamanho da Casa porque, às vezes, a vinculação 
com o governo é maior do que a vinculação com o desejo do povo. 
Prova disso é que de 42 deputados apenas dois se aventuram a serem 
oposição, eu e o Deputado Wellington do Curso. Que o destino me con-
ceda o que me conceder, mas, quando eu vejo homem da sua estirpe 
dentro de um órgão como o Ministério Público, valeu a pena a minha 
luta e valerá a luta das pessoas que acreditam que a gente pode fazer o 
Maranhão melhor. Mas não posso passar em branco aqui também sem 
agradecer à Doraci, que as vezes que recorria ali à época a Suvami 
Vivekananda, que Deus o tenha, a senhora também me tratou muito 
bem. A dona Regina Rocha, de igual monta, de igual modo, amigo da 
família do marido que sou há muito tempo, também parabéns por sua 
gestão por tudo que a senhora fez. Na vida da gente, a gente constrói 
também amigos bons, relevantes como eu tenho aqui o Cabralzinho, 
permita-me assim, amigo de infância, ou a Themis também amigo de 
infância. Lá Cabralzinho ia sempre a Codó. Eu falo assim, Cabral, para 
poder mostrar o carinho que eu tenho por você e pela Themis lá de trás, 
uma coisa que eu fico feliz e orgulhoso do trabalho de vocês, de vocês 
serem na verdade amigos de infância. Amigo aqui do nosso amigo Bon-
fim, parabéns pelo seu trabalho, o senhor sempre muito ordeiro, muito 
prudente, muito capaz, parabéns também. Parabéns ao Gilberto pelo be-
líssimo trabalho, que Deus me deu a oportunidade também de conviver 
mais próximo com ele, também sempre muito gentil, enfim, a todos que 
compõem o Ministério Público. Ao Senhor, doutor Nicolau, pelo traba-
lho que V. Exª vem fazendo, por tudo que o senhor faz pela grandeza de 
espírito que o senhor tem, leve meus cumprimentos aos seus pares, e a 
todos que compõem a sua equipe de trabalho, e que Deus faça com que 
todos permaneçam enxergando o Maranhão cada vez mais livre, cada 
vez melhor. E assim acompanhando todo esse processo, eu volto mais 
uma vez aqui dar o meu abraço, sentir sua emoção, seus olhos foram às 
lágrimas, mas eu iria também mais que você, porque você foi na ver-
dade assim um sentimento, mas digo por você, nada do que Wellington 
disse foi o que eu ouvi de você é inverdade, todas são puras de coração 
e de agradecimento a você, continue cuidando, eu já entrei na faixa 
dos idosos também, eu acho que eu preciso da tua proteção também, o 
doutor Nicolau permita-me estar dizendo a mesma coisa aqui, e assim, 
talvez muitos de nós, nossas lembranças do antanho de nossa vida ainda 
com mais vigor, mas que deixa memória, e assim, senhores, eu convido 
o deputado Wellington do Curso, meu amigo de coração, obrigado, por-
que ele sempre fala de nós, fala da gente, realmente você tem carinho, 
e há pouco ele estava no meu gabinete no aniversário que eu cheguei 
um pouco mais tarde dos amigos lá, o Wellington é o primeiro a chegar 
mostrando sobretudo o carinho que ele tem. V. Exª vem, por favor presi-
dir a sessão. Convido o deputado Wellington do Curso, a fazer a entrega 
da Medalha ao agraciado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado César Pires, muito obrigado 
por me ajudar a presidir essa justa homenagem da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Maranhão. Eu queria cumprimentar ainda de forma 
especial, Dr. Esdras, que muito tempo também nos atendeu lá na Pro-
motoria do Idoso. Muito obrigado por ter vindo, receba também nosso 
cumprimento e o nosso respeito, Dra. Eliane também da Promotoria 
do Idoso. Meu professor e amigo Cláudio Guimarães, seja bem-vin-
do e receba os cumprimentos da Assembleia Legislativa do Estado do 
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Maranhão também. Concedo a palavra ao Doutor José Augusto Cutrim 
Gomes, homenageado nesta Sessão para fazer uso da palavra.

O SENHOR JOSÉ AUGUSTO CUTRIM - Bom dia, minhas se-
nhoras, meus senhores. Sigo cumprimentando o senhor Deputado 
Wellington do Curso, que é autor da proposição que está presidindo esta 
honrosa Mesa nesta Sessão Solene; Doutor Eduardo Nicolau, nosso 
Procurador-Geral de Justiça, obrigado pela presença; Dra. Themis, nos-
sa Corregedora, obrigado também pela presença; Dr. Tarcísio Bonfim, 
vice-presidente da CONAMP, Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público Brasileiro; e ao Gilberto Câmara França, Presidente 
da nossa Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, a 
qual também tive a honra de presidir por um período. O Deputado César 
Pires eu acho que já se ausentou. Ele não está ali. Obrigado pelas pala-
vras, por ter se emocionado junto. Confesso que quando eu vim de lá 
para cá eu disse “Eu não vou falar mais nada”, porque eu não tenho 
hábito de fazer discurso escrito. Quem me conhece sabe disso. A Dra. 
Regina sabe bem disso, a Doracy. Eu gosto de improvisar, mas o mo-
mento exige que eu fizesse algo por escrito para não esquecer de agra-
decer. E o momento é de agradecimento. São só umas duzentas folhas, 
é rápido. Eu queria cumprimentar a todos os deputados desta Casa, na 
pessoa do Deputado Wellington, aos idosos e idosas aqui presentes, em 
nome de duas pessoas, meu sogro Ozias, que está bem aqui já com seus 
90 anos, e a dona Benedita Maciel, a avó do meu genro, que ali está com 
seus 80 anos. Em nome deles, sintam-se todos os idosos cumprimenta-
dos. Cumprimentar o Coral Chico Newman, sempre muito carinhoso, 
vocês realmente me emocionaram com as canções. O grupo da Agem 
que, daqui a pouco, vai fazer uma toada em homenagem a nós, muito 
obrigado pela presença. Minhas senhoras e meus senhores, morro feliz 
pelo povo do Maranhão. Esta foi a última declaração de Manuel Be-
ckman, quando foi levado à forca, sentenciado à morte, por liderar o 
movimento pela insatisfação da população de São Luís contra o mono-
pólio da coroa portuguesa, exercido pela Companhia do Comércio do 
Maranhão. Ficou conhecida na nossa história como a Revolta de Be-
ckman, ou Bequimão, em sua forma aportuguesada. É considerado por 
alguns historiadores como o protomártir da Independência do Brasil, o 
primeiro homem que lutou efetivamente por uma independência do 
nosso país. Beckman ou Bequimão hoje é nome de ruas, bairros, cida-
des, escolas e, no prédio que abriga a Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, o Palácio Manuel Beckman, tendo o seu nome honrado na mais 
elevada e importante comenda, a Medalha do Mérito Legislativo Mara-
nhense. Eis a razão da minha gratidão e honraria em recebê-la por apro-
vação unânime das senhoras e senhores deputados, em especial ao 
aguerrido Deputado Carlos Wellington, popularmente conhecido como 
Wellington do Curso, por ter indicado o meu nome. Lembro dos primei-
ros passos do Deputado Wellington do Curso como educador, quando 
abriu um curso preparatório, no bairro do João Paulo, para concurso 
público de ingresso no Exército. Inicialmente, chamava-se Curso do 
Sargento Wellington e era composto por apenas três alunos, lá no João 
Paulo. Quem se lembra do antigo Banco do Brasil do João Paulo, ficava 
lá em cima. Eu conheço porque eu levei um sobrinho para estudar lá. 
Hoje transformou-se no Curso Wellington, um dos maiores preparató-
rios do Maranhão que, há mais de uma década, vem ajudando as pes-
soas a mudarem de vida por meio da educação. O poeta João Cabral de 
Melo Neto, no trecho do poema Morte e Vida Severina, retrata, de for-
ma visceral, a realidade social e a miséria dos nossos hipervulneráveis. 
Disse ele: “E, se somos Severinos iguais a tudo na vida, morremos de 
morte igual, mesmo a morte severina: que a morte que morre de velhice, 
antes dos trinta, de emboscada, antes dos 20, de fome um pouco por dia, 
de fraqueza e de doença que a morte severina ataca em qualquer idade, 
até gente não nascida“. Escrito este poema, em 1955, de forma cristali-
na, a realidade social e o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs severi-
nas e severinos, ainda presentes em nosso vasto e gigante País, tão de-
sigual e injusto quanto ao seu tamanho. Comentando sobre este poema, 
o mestre professor Fabiano Oldony, discorreu: a morte antes dos 30, 
chega em locais já definidos, favelas, bairros esquecidos pelos quais ali 
não habitam, a velhice antes dos 30, só ocorre nesses locais, nas áreas 
pouco sociais, onde a infância é invertida, a morte por emboscada, tam-

bém tem lugar conhecido, ataca antes dos 20, e em qualquer labirinto, 
se embrenha por entre os barracos, geralmente com capuz no rosto, não 
pede licença, nem dá adeus, pouco importa quem seja, e a quem dê o 
desgosto, a fome também mata, e como mata, mas não só a fome de 
comida, a fome de esperança talvez mate mais dia a dia, hora a hora, a 
fome de comida vai embora quando alguém estende as mãos, mas a 
fome de esperança, que pode matar senão nós. o Brasil, segundo a últi-
ma PENAD, do IBGE, tem aproximadamente 33 milhões de idosos, 
que correspondem a 16% da população, e o Maranhão, por volta de 800 
mil, mais ou menos 12% dos nossos habitantes, idosos assim considera-
dos os que possuem a partir dos 60 anos, conforme dispõe o nosso Es-
tatuto do Idoso. A nossa pirâmide social, a qual estudamos a maioria 
aqui, aquela pirâmide perfeita, com a base bem larga e o ápice bem fino, 
está hoje diferente, esta base está se estreitando muito rapidamente, seu 
ápice que é formado por esta população de idosos, está enlarguecendo. 
Ou seja, projeta-se um país com números de velhos maior de que jo-
vens, e não se sintam ofendidos em chamar de velhos, devemos aceitar 
a velhice, primeiro como uma bênção de Deus, porque quem não enve-
lheceu, ficou pelo meio do caminho. Alguns fatores são marcantes para 
este fenômeno social. O avanço da Medicina, as vacinas e medicamen-
tos que combatem as comorbidades típicas da velhice. No entanto, um 
fator merece ser destacado, o empoderamento das mulheres. Até a déca-
da de 60, do século passado, a média de partos era de 7 filhos por mu-
lher, sendo muito comum em nosso meio, eu creio que aqui tem famí-
lias dessa forma, avós e mães com 10, 12, 14 ou mais filhos, a mulher 
paria a vida toda, durante todo o seu ciclo. As mulheres lutaram por seus 
direitos, exigindo igualdade aos homens, ocupando espaço no mercado 
de trabalho e política. Sendo o mais relevante ser dona de sua própria 
vida e do seu corpo, decidindo quando, como e quantidade de filhos que 
deseja ter ou simplesmente não os ter. Enfrentando o machismo e os 
preconceitos reinantes, infelizmente, que ainda perduram em nossos 
dias. Exerço o cargo de Promotor de Justiça há 28 anos. Sendo que, nos 
últimos cinco anos e seis meses, estou à frente da primeira Promotoria 
de Justiça da Defesa da Pessoa Idosa em São Luís, por convite do ilustre 
colega Paulo Roberto. Ao assumir esta nova atribuição, confesso, como 
diz o cantor Caetano Veloso em sua canção sampa, que “Quando eu 
cheguei aqui, eu nada entendi. Foste um difícil começo, afasto o que 
não conheço. Quem vem de outros sonhos felizes de cidade aprende 
depressa chamar-te realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso.” 
A minha chegada na promotoria coincidiu com o agravamento de saúde 
da minha querida mãe, Laurita Severina Cutrim Gomes, uma idosa, à 
época com 85 anos e cadeirante. Exerceu em vida o papel de pai e mãe 
em razão do falecimento ainda jovem do nosso pai, José Antônio Go-
mes. Tiveram sete filhos: José Ribamar Cutrim Gomes; José Antônio 
Gomes Filho; Antônio José Cutrim Gomes, Rosemary Gomes Torres, 
que é a minha irmã que está bem aqui, na frente de vermelho, minha 
querida irmã; José Evangelista Cutrim Gomes, que já faleceu; José Au-
gusto Cutrim Gomes, que é este que está aqui falando com vocês; e a 
caçula Laurizete de Jesus Gomes Magalhães. Ao iniciar as sessões de 
hemodiálise, comecei a enxergar o que os olhos não viam. Vi na prática 
o significado de invisibilidade. Inclusive foi tema agora, inclusive criti-
cado por isso. Acessibilidade, mobilidade urbana, territorialidade den-
tre muitos outros conceitos, mas faltava algo: entender o envelhecimen-
to e suas vulnerabilidades e como atuava a rede de proteção à pessoa 
idosa. Procurei a minha sempre professora e mestre Dona Socorro, que 
me mandou uma mensagem lindíssima - ela fez uma cirurgia e não pode 
estar - para nos ensinar, eu e a minha gigante equipe composta por Ma-
riana e a estagiária à época, a Lia. Compreendi, como cristão, que Deus 
havia me guiado para aquela missão, de honrar e cuidar dos nossos 
idosos. Diz o livro da sabedoria: “O cabelo grisalho é uma coroa de 
esplendor que se obtém mediante uma vida justa.” Deixei claro, desde 
o início, que iriamos atuar principalmente fora do conforto dos gabine-
tes, Dr. Atênio e Dr. Eduardo, e conhecer todos os trabalhos e projetos 
realizados, em São Luís, e. se possível, em outros estados. Passaram a 
integrar a nossa equipe, a minha assessora Tane Bayma, que está grávi-
da, ela fez um esforço, acho que foi ao banheiro, tomara que não tenha 
neném por aqui, porque ela está nos dias, e as estagiárias de Direito 
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Marina e Sâmia. Além do conhecimento necessário e fundamental das 
nossas atividades, tínhamos a missão de difundir o trabalho do Ministé-
rio Público Maranhense como instituição fundamental para a democra-
cia e seu papel como um órgão de transformação social. Você pode so-
nhar, criar, projetar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, 
Deputado César Pires, mas são necessárias pessoas para fazer do sonho 
uma realidade. A famosa frase Walt Disney retrata o óbvio: ninguém faz 
nada sozinho. A nossa atuação, para ter efetividade, é necessário e fun-
damental o apoio institucional, que ressalta o respeito e tratamento que 
tem sido dispensado pelo atual Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduar-
do Nicolau, e por toda a sua equipe que aqui está presente aos pleitos e 
projetos da nossa promotoria. Da mesma forma, a senhora corregedora, 
Dra. Artemis, seus promotores e corregedores, na orientação e auxílio, 
assim como a minha querida amiga e irmã, Cirlei, que está ali atrás 
quietinha. A união de esforços de uma equipe multiprofissional, em par-
ticular as assistentes sociais, às quais eu agradeço na pessoa de Teodo-
mira, que está bem aqui atrás, levante a sua mão que querem lhe conhe-
cer, que atua com zelo e dedicação ímpar. A todas as instituições e 
órgãos públicos integrantes da Rede de Proteção à Pessoa Idosa no Ma-
ranhão, as quais destaco, de forma muito especial, os seus construtores 
que nunca deixaram o desânimo e a desesperança dominar a vontade de 
continuar em frente na defesa da população idosa. A dona Socorro, pio-
neira e coordenadora geral. Isabela Opizic, coordenadora do Centro de 
Prevenção à Violência Contra o Idoso, pertencente à nossa instituição 
irmã. A Defensoria Pública do Estado, Débora Jataí, Presidente do Con-
selho Municipal da Pessoa Idosa, integrante da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos da Pessoa Idosa e População de Rua e Participação 
Popular. Ao querido amigo Glécio, Diretor da Instituição de Longa Per-
manência para Idosos Solar do Outono e Presidente do Conselho Esta-
dual da Pessoa Idosa, ao Governo do Estado do Maranhão e à Prefeitu-
ra de São Luís, suas Secretarias de Ação Social e da Saúde. Aqui 
presente a minha querida amiga, Rosângela Bertoldo, que já nos conhe-
cemos há um bom tempo, não vou dizer a idade para não denunciar, mas 
é desde a década de 80, quando trabalhávamos junto na Vale do Rio 
Doce. Compartilho com todos vocês a honraria recebida aos colegas de 
profissão, irmãos e parceiros de todos os momentos da Promotoria tanto 
na área profissional e pessoal com conselhos de ações e aperfeiçoamen-
to pessoal. Digo alguns nomes e todos se sintam citados para não me 
alongar muito: mas Doraci, minha querida amiga, já muito referencia-
da, hoje; Dra. Regina Rocha, minha querida amiga, grande procurado-
ra-geral de Justiça que tive a felicidade de ser presidente durante o seu 
mandato; Dr. Esdras que assumiu por um tempo, que é o nosso idoso-
-mor, apesar de não querer, nosso modelo, amigo; Dr. Vicente de Paula, 
sempre conselheiro, sempre amigo, sempre dando uma palavra de con-
forto e ânimo; Dr. Cláudio Guimarães, que está ali, meu mestre, se hoje 
eu sou formado em Direito e se sou promotor de Justiça, ele foi o gran-
de incentivador. Pra quem não sabe, foi Cláudio quem pagou a minha 
inscrição pra fazer o vestibular em Direito e me levou pra tirar foto. 
Lembra disso? E quando, ele concluiu primeiro e passou pra o concurso 
de promotor, ele disse: rapaz, faz concurso para promotor. Eu disse, mas 
por quê? Nem sabia direito o que fazia um promotor. Ele disse: porque 
lá paga bem. Muito obrigado, meu querido, você sempre foi irmão que-
rido, amigo, Cláudio Cabral, nós estudamos juntos, você lembra disso, 
os cafés, muitos cafés na sua casa estudando pra concurso; Sirley, mi-
nha querida amiga Sirley, talvez seja a que eu conheça há mais tempo. 
Conheci quando eu ia fazer o curso, ainda fazíamos o curso de Ciências 
Contábeis. Ela grávida, acho que já é avó também, apesar dela escon-
der. Aos amigos Tarcísio, amigo e irmão, Gilberto, amigo e irmão. A 
colega Eliane Azor, está com sua equipe aqui, leve meu abraço pela 
força que a titular da outra Promotoria de Defesa da Pessoa Idosa; ao 
nosso mestre Carlos Henrique, que está ali de olhinho, de longe; Teresa, 
minha amiga, que me acompanhava nos nossos mingaus da noite, lá em 
Codó, a gente ficava com fome e a gente ia fazer o minguinho para co-
mer, lá na Promotoria. Muito obrigado. à minha querida equipe e aos 
meus queridos voluntários, estagiários e de apoio ao longo desses quase 
6 anos. Mariana. Mariana está comigo desde a época que ela passou no 
concurso, em Balsas, Ormilda se lembra disso, concurso de 1998. Ela 

passou para o município de Riachão e ela queria deixar o cargo, Douto-
ra Regina, porque, naquela época, um funcionário público, não sei se a 
senhora se lembra, ganhava um salário-mínimo, nesse concurso. Eu 
disse para ela: tenha paciência porque vai melhorar. E melhorou, graças 
a Deus. E quando eu tive oportunidade, fui promovido aqui para São 
Luís, Doutora Regina perguntou: o Senhor tem alguém para indicar 
para vir trabalhar aqui com a gente. Eu indiquei 2 pessoas, uma foi a 
Mariana e a outra foi a Janaína, uma funcionaria nossa lá de Codó que 
trabalhava junto comigo e com o Esdras, que, infelizmente, uma sema-
na depois veio a falecer em um trágico acidente indo de Teresina para o 
trabalho. E assim Mariana chegou e está até hoje lá conosco. Nathane, 
não sei também acho que saiu está ali, a buchudinha, minha assessora 
que começou a trabalhar comigo lá na Associação do Ministério Públi-
co, também veio somar com a gente. É minha assessora, foi uma con-
quista nossa. Hoje todos os promotores têm assessores; antes eram só os 
da capital e hoje foi estendido a todos. Não é, comandante Cláudio? 
Todos têm os seus assessores. A Marina, estagiária que está ali atrás; o 
André, cadê o André? O André; o Trajano, que não pôde vir, meu que-
rido amigo Trajano; a Sâmia também que está viajando, está em escri-
tório; a Ruana, cadê a nossa querida amiga Ruana, que agora está na 
Defensoria, nos abandonou; a Amanda, ao Franklin, que está por aqui; 
a Lia, que hoje é assessora do nosso Cláudio Guimarães, saiu da nossa 
Promotoria e foi ser assessora. A Silvanir, essa guerreira Silvanir, que 
jamais poderia esquecer, voluntária sem receber um centavo. Hoje está 
lá em São José de Ribamar e, quando a gente liga para ela, ela diz: “Eu 
estou aqui. O que o senhor precisa?” Uma pessoa que realmente dá a 
vida pelo trabalho. A Tereza e a Lucélia, nossas duas voluntárias, hoje, 
do serviço social que estão lá tanto na minha como na outra Promotoria. 
Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Também não recebem nenhum 
centavo, mas estão lá pela dedicação e pelo trabalho. Ao Marcelo e a 
Aline que ali está, assessora Dra. Eliane Azur. Renata, Patrícia, que está 
estagiando lá com a Teodomira. A Nice que não me deixa ficar sem o 
meu cafezinho, está sempre ali. Inclusive o Esdras já fica tentando rou-
bá-la de lá da nossa sala. Ele e Doraci, mas eu digo: “Oh, você não me 
abandona. Você fique aqui com a gente”, porque ela realmente tem um 
carinho todo especial. Ela diz assim: “O senhor está tomando muito 
café. O senhor já tomou água?” São cuidados simples que deixam a 
gente de forma mais estimulada pra resolver o nosso trabalho e olhar 
aquilo que eu venho falando da invisibilidade, olhar as pessoas que nos 
cercam. As pessoas da recepção, da limpeza, da copa, motoristas e se-
guranças, toda essa equipe, Dr. Eduardo, que nos acompanha quando 
nós vamos fazer resgates. Eu sou grato a todos. Essa medalha, esta hon-
raria, Deputado Wellington, Deputado César Pires, eu compartilho com 
todas as pessoas que eu citei aqui, porque, sem eles, eu jamais teria 
condições de desenvolver um trabalho e ser reconhecido pela Assem-
bleia Legislativa. À minha querida e amada família, que está aqui. Você 
vai ver que é grande. Cadê a minha netinha que ocupou o meu lugar? 
Ali a Júlia. Nas alegrias, tristezas, sustentáculo e alicerce de apoio, mes-
mo quando estou silencioso e de mau humor. O que não é muito inco-
mum o meu mal humor. De vez em quando, eu estou de mau humor e 
fico em silêncio. À esposa, companheira de luta, Osmilda, aos filhos 
Gustavo, Augusto Júnior e Amanda. Aos netos Luís Gustavo e Júlia. 
São piauienses e vieram só para essa homenagem e chegaram aqui re-
clamando do calor. Nasceram lá no Piauí e chegaram aqui reclamando 
do calor, nasceram lá no Piauí, mas chegaram aqui reclamando do calor. 
Meu genro, Jeferson, e agora filho também, sabe que eu tenho um amor 
todo especial e carinho por você, assim como a dona Benedita, que está 
ali, que é nossa fã, que tocou junto com Alcione. Para quem não sabe, 
ela era irmã daquele jogador canhoteiro, um dos maiores jogadores de 
todos os tempos, da irmã do canhoteiro. Meu sogro Osias, bravamente 
resistente, lutando com uma enfermidade grave, mas fez um esforço 
fantástico para estar aqui. Muito obrigado. Minhas cunhadas e cunha-
dos, o Osvaldir, o meu concunhado Raimundo, acho que o Murilo está 
ali, o Batista, o sobrinho Adriano, os olhos não estão mais batendo aqui, 
não estou conseguindo olhar. Por fim, já encerrando, ao Deus todo po-
deroso pela vida e proteção a quem rendo toda honra e toda glória. 
Muito obrigado, meus queridos. Desculpem pela demora.
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WELLINGTON DO CURSO - Concedo a palavra à senhora Isabel, As-
sistente Social da Defensoria do Idoso. Registrar a presença também do 
nosso amigo Vereador Álvaro Pires, meu amigo, meu irmão, Vereador 
Pires, meu amigo muito antes de ser de deputado, muito antes de ser 
vereador. Graças a Deus, conseguiu agora o mandato popular e atuante 
lá na Câmara de Vereadores de São Luís. Álvaro, seja bem-vindo, meu 
filho. 

A SENHORA ISABEL (ASSISTENTE SOCIAL DA DEFEN-
SORIA DO IDOSO) – Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a 
Mesa na pessoa do Deputado Wellington do Curso, a plateia na pessoa 
da Efigênia Magda, que é coordenadora de um projeto belíssimo da 
Unab que se apresentou ainda há pouco aqui. Bom, eu me sinto muita 
honrada em ser escolhida, em nome da Rede Nacional de Defesa da 
Pessoa Idosa do Maranhão, para fazer homenagem a uma pessoa amiga, 
companheira, sempre disposta a ouvir e a ajudar a quem precisa, Dr. 
Cutrim. Irei iniciar a minha fala com a citação de Marta Medeiros que 
diz: “Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma 
pessoa grande, é a sua sensibilidade sem tamanho”. O Ministério Públi-
co, e aqui eu destaco a Promotoria do Idoso, em sua missão de garantir 
dignidade, o bem-estar e o direito à vida, que desde a sua implantação 
vem atuando na defesa da pessoa idosa do nosso estado, tanto no âm-
bito coletivo como em casos individuais, promovendo a autonomia da 
pessoa idosa e sua efetiva participação na sociedade, teve na pessoa 
do Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos o reconhecimento de que a ida-
de não subtrai do homem a sua condição humana nem seus direitos 
fundamentais. E assim nós tivemos em 2016, a honra de receber o Dr. 
José Augusto Cutrim Gomes, como titular dessa Promotoria. E nada 
acontece por acaso, isso ficou claro para nós quando ele ao assumir a 
16ª Promotoria, trouxe consigo o amor imensurável pela causa do ido-
so, seguramente foi resultado da educação dada pela Senhora Laurita 
Severenina Cutrim Gomes, que lhe ensinou o caminho da tolerância, do 
respeito as pessoas, independentemente, de sua condição social, gênero, 
idade ou etnia. Somos gratos a ela. Dr. Cutrim, a RENAD, como nós 
chamamos a Rede de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa, vem nesse 
momento reconhecer o seu profícuo trabalho em prol da pessoa idosa 
em nosso estado, da sensibilidade que ao longo da sua caminhada tem 
demonstrado para com os idosos, do respeito devido aos que contribuí-
ram pelo engrandecimento do nosso estado. Enfatizamos dizer que o 
Senhor tem se tornado um referencial no incentivo aos mais jovens em 
tratar o idoso como cidadão. Envelhecer exige de todos nós, operadores 
do Direito, comprometimento, seriedade, respeito diante das grandes 
mudanças advindas desse envelhecer. Isso, Dr. Cutrim, o senhor de-
monstra muito bem buscando soluções no campo legal e no campo éti-
co, além de novas alternativas de acolhimento e cuidado com a popula-
ção que envelhece. Seu trabalho muito nos orgulha, sendo reconhecido 
na mídia pelos idosos que não cansam de lhe aplaudir a cada mediação 
feita, a cada resgate realizado e a cada idoso que tem seu direito garan-
tido. Ressaltamos que valorizar o papel da pessoa idosa na vida social, 
familiar, econômica e política do nosso País e do nosso estado é criar 
oportunidade para que essas pessoas utilizem as suas capacidades em 
atividades que dignifiquem a sua existência. Aqui eu registro a sua preo-
cupação em fazer tudo com excelência. Não ficou só na área da Justiça, 
em 2018 veio a graduação em Saúde do Idoso e Gerontologia, que é 
a ciência que estuda o envelhecimento. E não ficou por aí, em 2021, 
vieram políticas públicas, rede de defesa de direito, e finalmente psi-
canálise. Bom, isso aí é uma vasta cultura e de respeito as pessoas por 
quem você muito bem tem trabalhado. Eu me sinto contemplada como 
idosa que sou de fazer parte desse histórico de sucesso da Promotoria 
do Idoso, reconhecida como superação histórica de desarticulação das 
ações do Estado e da sociedade, trazendo uma nova visão das funções 
públicas e constitucionais de proteção social. Dr. Cutrim, continue vi-
vendo e traçando esse ideal de respeito e sensibilidade à causa da pessoa 
idosa. A sociedade maranhense só tem a agradecer. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Muito obrigado, senhora Isabel. E 
convido agora a fazer uso da palavra o Procurar Geral de Justiça, Dr. 

Eduardo Nicolau.
O SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA EDUAR-

DO NICOLAU – Bom dia a todos e a todas! Senhor Dr. Wellington do 
Curso, nosso deputado e presidente da Casa Legislativa, agora, nessa 
mesa de trabalho, Dr. César Pires, em nome dos dois quero homenagear 
o nosso Legislativo estadual; Senhora Corregedora Geral do Ministério 
Público, Dra. Temis Pacheco de Carvalho, em nome de V. Ex.ª, eu quero 
homenagear a todas as procuradoras e procuradores de justiça; senhor 
titular Dr. José Augusto Cutrim Gomes, especializado na Vara da Pro-
motoria do Idoso, em nome de V. Ex.ª, eu quero homenagear a todas 
as promotoras e promotores de justiça aqui presentes e seus familiares. 
Eu fico muito satisfeito em ver, Dr. Cutrim, que a casa Legislativa, que 
compõe o nosso regime democrático com fortaleza sem subserviência 
aqui no estado do Maranhão e que só ajuda o Ministro Público, que é 
uma instituição que só vive onde tem um regime democrático forte, 
homenagear V. Exa. e reconhecer o trabalho que V. Exa. faz aqui no 
estado do Maranhão, na nossa Promotoria de Justiça do Idoso, um dos 
promotores do idoso. E eu tenho visto isso como Procurador-Geral de 
Justiça e tenho apoiado V. Exa. em todos os sentidos, porque nós preci-
samos que o Ministério Público esteja presente. Eu também sou idoso, 
Dr. Wellington. Eu conto com 66 anos de idade e, graças a Deus, nós 
estamos lutando, eu e o Dr. Cutrim, para que os nossos velhinhos, eu, 
inclusive, tenhamos dignidade no envelhecer e na vida. É muito triste 
você ver, como nós observamos quase todos os dias, as pessoas idosas 
sendo maltratadas pela sua própria família. E Dr. Cutrim tem essa von-
tade de tirar um pouco esse sofrimento. Eu tenho visto isso. Semana 
passada mesmo, eu estava viajando, inclusive estava em Brasília numa 
reunião do CNPG, e o Dr. Cutrim me telefona dizendo que ele precisava 
urgentemente da SAMU no centro da cidade, para que fosse acolhido o 
idoso que estava três anos... Não é isso Dr. Cutrim? Numa casa fechada. 
Eu telefonei para o senhor prefeito municipal de São Luís, Dr. Braide, 
e ele imediatamente mandou o SAMU. Quer dizer essa coisa, essa ação 
que o Dr. Cutrim faz é isso que o Ministério Público do Maranhão pre-
cisa, Dr. Wellington, é sair dos seus gabinetes, é ir para a rua ver a nossa 
população. Porque o promotor de justiça é diferente da magistratura, ele 
tem que estar do lado do povo, ele tem que saber as angústias do nosso 
povo e, para isso, ele tem que sair da sua sala. V. Ex.ª está certo, pois, 
quando V. Ex.ª visita os nossos asilos, as nossas casas de repouso, onde 
nós precisamos que o velhinho esteja, nós precisamos estar lá presentes. 
Eu não sei se V. Ex.ª lembra logo que eu cheguei como procurador-ge-
ral, ano passado, quando teve uma ação da Cidade Operária de um idoso 
de 95 anos de idade, jogado numa cama ao léu, e a família me disse isso. 
Eu pedi a V. Ex.ª que, imediatamente, tomou conta do idoso. Eu não sei 
se ele ainda está vivo hoje, mas, com certeza, se ele ficou mais 24 horas 
vivo, foi pela ação de V. Ex.ª. Eu quero parabenizar esta Casa Legislati-
va por ter tido esta ação de reconhecer que o Ministério Público age em 
favor da nossa população. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO - Concedo a palavra ao Doutor Tarcísio 
Bonfim.

O SENHOR DR. TARCÍSIO BONFIM - Inicio cumprimentan-
do a todos e a todas com um bom dia. Quero fazer referência à Mesa 
na pessoa do Deputado estadual Wellington do Curso, dileto amigo, e 
também do Deputado César Pires. Agradecer a esta Casa Legislativa, a 
Casa do Povo. Em nome de V.Ex.ªs, cumprimentar todos os deputados 
e deputadas, servidores desta Casa. Excelentíssimo Senhor Procura-
dor-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Nicolau, em seu nome cumprimento 
todos os assessores, chefes de gabinete, colegas do Ministério Público 
aqui presentes. Quero cumprimentar nossa Corregedora Geral do Mi-
nistério Público, Dra. Themis Pacheco. Cumprimentar o Presidente da 
Associação do Ministério Público, Dr. Gilberto Câmara. E quero cum-
primentar, de forma muito carinhosa, o meu querido amigo, irmão, pro-
motor de justiça ora homenageado, meu querido amigo Cutrim. Quero 
cumprimentar todas as mulheres do Ministério Público e da sociedade 
maranhense aqui presente, na pessoa da minha querida amiga, Dr.ª Re-
gina Lúcia de Almeida Rocha, e da minha sempre presidente Doraci 
Reis. Quero também cumprimentar os colegas de Ministério Público 
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aqui presentes, cumprimentar o coral e parabenizá-lo pela apresenta-
ção. Quero, de forma muito carinhosa, cumprimentar os familiares do 
meu amigo Cutrim, na pessoa da Osmilda. Todos sabem da nossa ca-
minhada e as palavras do Deputado Wellington, as palavras do meu 
amigo Cutrim aqui feitas, além de todas as falas que nos antecederam 
me propiciaram o rever de um filme, de uma caminhada de amizade, de 
carinho, de respeito, Cutrim, e, sobretudo, de aprendizado, ao longo da 
vida, no Ministério Público, juntamente contigo. Eu pedi ao Deputado 
Wellington para falar exatamente porque nós não poderíamos deixar 
de fazer o registro da importância desse momento. Não somente para 
o amigo Cutrim, não somente para Promotoria do Idoso, não somente 
para o Ministério Público do Maranhão, mas sobretudo para o Ministé-
rio Público do Brasil. E a minha fala, além da fala de um amigo é tam-
bém a fala de nosso Presidente Manoel Murrieta, que é o Presidente da 
nossa Associação Nacional da CONAMP que tem 50 anos de histórias 
e de lutas pelo fortalecimento do Ministério Público, mas sobretudo 
na defesa do Estado Democrático de Direito. Então, Cutrim, eu trago 
o abraço de nosso amigo, que é seu amigo também Manoel Murrieta, 
da nossa CONAMP, e dizer que o mérito do trabalho, o exemplo que 
é o Promotor de Justiça Augusto Cutrim ele transpassa as barreiras do 
nosso Ministério Público do Maranhão e alcança o Ministério Público 
do Brasil. O respeito que foi externado aqui, a grandeza de caráter, o 
compromisso com o próximo porque o Ministério Público tem o seu 
DNA no compromisso com o próximo, no compromisso com o cidadão 
é algo que permeia e sempre permeou a atividade, a atuação do Cutrim 
também como líder classista, porque foi Presidente da nossa associação 
de classe e defendeu as grandes causas do Ministério Público também 
em nível de Brasil. Então essa honraria, Cutrim, ela acaba tendo um 
permeio também da fala de um escritor que eu lia a pouco tempo cha-
mado Télio Cardoso que diz que grandes homens são feitos de grandes 
conquistas que na maioria das vezes provieram de grandes obstáculos 
que foram vencidos, paulatinamente, sem pensar em desistir, você sem-
pre travou o bom combate e guardou a fé, você sempre se demonstrou 
como um cristão temente a Deus e por isso é que tudo que você faz, 
tudo que você fez e tudo que você fará terá sempre esse DNA, terá 
sempre essa impressão digital, que é de amor ao próximo, quem conhe-
ce as Comarcas por onde você passou, quem conhece o trabalho que 
você fez em Balsas, como eu e tantos que estão aqui conhecem, não se 
surpreenderam com o coroamento dessa sua caminhada ao receber essa 
honraria, que é a Medalha do Mérito da Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão. Então, deputado Wellington, eu queria em nome dos dezesseis 
mil Promotores e Promotoras, Procuradores e Procuradoras Justiça do 
Brasil parabenizar a iniciativa de V.Exa., parabenizar a Casa do Povo do 
Maranhão por essa iniciativa meritória e devida a um ser humano que 
inspira e que honra a todos nós seus amigos e que honra o Ministério 
Público Brasileiro. Meu querido amigo, parabéns, que Deus renove o 
espírito, renove a força, renove a garra para caminhada e que possamos 
cada vez mais trabalhar em prol do nosso cidadão, em prol daquele que 
espera de todos nós, então com essas palavras eu quero agradecer a to-
dos e dizer, Osmilda, que a honra não é só da família, a honra não é do 
Ministério Público, a honra é de todos nós. Um grande abraço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Finalizando as falas dos componentes 
da Mesa, convido o senhor Gilberto Câmara para fazer uso da palavra.

O SENHOR GILBERTO CÂMARA – Exmo. Senhor Deputa-
do Wellington do Curso, que preside esta sessão, em nome do qual eu 
saúdo os demais integrantes desta Casa do Povo, a Assembleia legisla-
tiva do Estado do Maranhão, saudando também os servidores, a Mesa 
Diretora. Saudar a Mesa nas pessoas do Exmo. Procurador-Geral de 
Justiça, Dr. Eduardo Nicolau, do Dr. Tarcísio Bonfim, Vice-Presidente 
da CONAMP, nossa entidade nacional, a Dra. Têmis Pacheco, Correge-
dora Geral do Ministério Público, e o nosso homenageado nesta data de 
hoje, o Dr. José Augusto Cutrim Gomes, Promotor de Justiça do Idoso 
nesta capital. Saudar a todos os integrantes do Ministério Público aqui 
presentes, a quem eu faço uma especial saudação nas pessoas da Dra. 
Regina Lúcia de Almeida Rocha, Procuradora de Justiça, Ex-Procura-
dora-Geral, Dra. Juraci Moreira, ex-presidente da nossa associação, nas 

pessoas da qual eu saúdo a todas as mulheres aqui presentes e que nos 
assistem pelos canais de comunicação. E os colegas promotores saudar 
nas pessoas dos diretores da nossa entidade de classe, da AMPEM, o 
Dr. Edson Liberalino, Dr. José Cláudio Cabral, Dr. André Charles Al-
cântara. Saudar a família do Dr. Augusto Cutrim, na pessoa da minha 
querida amiga, Osmilda e da sua filha Amanda. Saudar os idosos aqui 
presentes, razão de ser da existência da Promotoria do Idoso. Cumpri-
mentar as demais autoridades aqui que nos assistem. Falar do Dr. Au-
gusto Cutrim é muito mais do que o exercício protocolar do cargo de 
presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão. É dar um 
testemunho de vida, porque o Dr. Augusto Cutrim não apenas é meu 
amigo pessoal como a sua família também é amiga da minha família. E 
nós caminhamos, coincidentemente, na carreira do Ministério Público. 
E o Maranhão é um estado muito grande de 217 municípios. Mas quis 
o destino que nós tivéssemos, eu e o Dr. Cutrim uma carreira muito 
parecida, porque as comarcas por onde ele passou a maioria foi co-
marcas onde eu passei. Por isso que eu falo em testemunho, porque eu 
conheço o trabalho social de compromisso com o Ministério Público do 
Dr. Cutrim, desde a Promotoria de São Luís Gonzaga, onde foi titular e, 
depois, logo em seguida, eu fui de lá também, da Promotoria de Balsas, 
onde ele foi titular e eu também fui titular, e da Promotoria de Codó, 
onde ele foi titular e eu também fui titular. Sempre na sequência e nunca 
trabalhamos, mas ele saia da promotoria, eu chegava logo em seguida. 
E a história não para por aí, porque o Dr. Cutrim, pela liderança, pelo 
trabalho que tem junto a nossa classe, foi eleito a presidente da nossa 
entidade. Quis o destino que, posteriormente, em dois mandatos seguin-
tes, nós também estivéssemos hoje a frente da nossa entidade. Então é 
por isso que eu digo ao Deputado Wellington e a todos os seus pares 
desta Casa que, poucas vezes, eu vi uma homenagem, a maior medalha 
a maior comenda do Poder Legislativo do Maranhão, tão justa como a 
da data de hoje ao Dr. José Augusto Cutrim Gomes. E é este registro que 
não poderíamos deixar de fazer, enaltecer a sintonia deste Parlamento 
com a população do Maranhão quando presta uma homenagem a uma 
autoridade a um profissional comprometido com esta população, como 
é o caso do Dr. Augusto Cutrim. Leve também ao Presidente Othelino, 
Deputado Wellington, o reconhecimento da Associação do Ministério 
Público do Estado do Maranhão a esta Casa por esta homenagem que 
hoje o Parlamento Maranhense presta ao nosso amigo, colega e asso-
ciado, Augusto Cutrim Gomes. Esta Casa Legislativa, que é palco das 
mais importantes discussões e que define o futuro do nosso estado, não 
digo pobre, porque nós não somos pobres, mas nós somos extremamen-
te desiguais, onde os mais ricos são muito ricos e os mais pobres estão 
muito abaixo da linha da pobreza. Nessas pessoas que o trabalho desta 
Casa deve focar, naqueles que realmente precisam da ação do Estado 
e da sociedade. Meu muito obrigado a esta Casa e parabéns ao Dr. Au-
gusto Cutrim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO – Assistiremos agora a uma apresentação 
do Boi Estrela. Fazer as considerações finais.. Nosso muito obrigado a 
todos vocês que vieram, familiares, amigos, promotores, autoridades. 
Muito obrigado a todos que participaram desta justa homenagem a este 
grande homem público. Gratidão em nome de todos os deputados, em 
nome do Presidente Othelino, presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, e em nome dos demais deputados. A todos vo-
cês do Ministério Público, Dr. Nicolau, demais promotores, recebam o 
respeito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Leve aos 
demais promotores, demais membros do Ministério Público, Dr. Tarcí-
sio e Dr. Gilberto fizeram inclusive essas referências. Inclusive chamar 
atenção para o fato de que há 16 mil promotores em todo o Brasil. No 
estado do Maranhão, nós temos 326 membros na ativa. Nosso respeito 
a todos vocês. Que Deus abençoe a todos!

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 733 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-
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dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 194/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre o desligamento do 
programa de acolhimento institucional para maiores de 18 anos, durante 
situação de emergência ou estado de calamidade pública no Estado do 
Maranhão.

Nos termos da presente propositura de Lei, durante a vigência 
de situação de emergência ou de estado de calamidade pública oficial-
mente reconhecidos no Estado do Maranhão, será prorrogado o des-
ligamento dos maiores de dezoito anos abrigados em instituições de 
acolhimento em até 180 (cento e oitenta dias), após a decretação do fim 
da situação de emergência ou do estado de calamidade pública.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitu-
cionalidade, a juridicidade e a legalidade projeto de lei apresentado, nos 
âmbitos formal e material. 

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a deter-
minadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de 
proposições legislativas. 

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

Já o art. 43, prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa 
privativa do Governador para se tornarem válidas.

No caso em tela, não há invasão de competência, pois não incide 
nenhum dos casos previstos no art. 43, da CE/89. Ademais, a Constitui-
ção Federal, ao tratar da matéria, determinou a competência concorren-
te a todos os entes para proteger o adolescente, senão vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado asse-
gurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta priorida-
de, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.   

A proteção integral às crianças e adolescentes está consagrada 
nos direitos fundamentais inscritos, além da Constituição federal, nos 
artigos 3 e 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990). A promulgação destes direitos funda-
mentais tem amparo no status de prioridade absoluta dado à criança e 
ao adolescente, uma vez que estão em peculiar condição de pessoas 
humanas em desenvolvimento.

Assim, no tocante à iniciativa, não há objeções nessa fase do pro-
cesso legislativo.

Quanto à forma, a Lei Ordinária é o instrumento correto para o 
fim previsto, não havendo objeções nessa fase do processo legislati-
vo. 

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

mos pela aprovação do Projeto de Lei n° 194/2021, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 194/2021, nos 
termos do voto do Relator, contra o voto dos Senhores Deputados Ra-
fael Leitoa e Adelmo Soares.

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

em 14 de  dezembro de 2021.                                                                 
                                                                                                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto                                                

Vota a favor                                     Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                 Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira                 Deputado Adelmo Soares

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 814 /2021
RELATORIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 458/2021, de autoria da 

Senhora Deputada Detinha, que “Dispõe sobre a Inclusão do mel e da 
macaxeira no cardápio da Merenda Escolar das Instituições Públicas 
de Ensino do Estado do Maranhão e dá outras providências.

     Nos termos da presente propositura de Lei, fica incluído o 
mel e a macaxeira oriundas das cadeias produtivas da agricultura fa-
miliar no cardápio da alimentação escolar das Instituições Públicas de 
Ensino do Estado do Maranhão, com o objetivo de estimular a alimen-
tação saudável.

Contextualiza a Justificativa:
O presente projeto tem o condão de inserir no cardápio da 

alimentação escolar das Instituições Públicas de Ensino do Estado 
do Maranhão, fontes preciosas capazes de aumentar a segurança 
alimentar como o mel e a macaxeira, com o objetivo de estimular 
a alimentação saudável. Investir em alimentos não processados são 
algumas das medidas que podem melhorar a alimentação dos alu-
nos da rede pública de ensino. 

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

A preocupação primária da análise da propositura de Lei decorre 
da regulação de atos e procedimentos administrativos, matéria 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, o Projeto de Lei em tela, não observa o Princípio 

da Reserva de Iniciativa do art. 43, III e V, da Constituição Estadual 
vez que se verifica a competência privativa do Governador do Estado 
quanto à iniciativa de Leis que disponham sobre organização adminis-
trativa, criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou 
órgãos equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Esta-
dual, 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, provi-

mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;

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

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades 
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públicas conforme induz os arts. 1º e 2º. 

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.  

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

Por fim, cabe acrescentar que a Lei Estadual nº 11.196, de 19 de 
dezembro de 2019, já dispõe sobre a promoção de alimentação saudá-
vel e determina a exclusão de alimentos ultraprocessados e açucarados 
nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 
pela rejeição do Projeto de Lei nº 458/2021, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 458/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 936/2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 088/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Doutor Yglésio, ao Senhor 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.

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 088/2021 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 088/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 937 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 089/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Doutor Yglésio, aos Senhores Gustavo Mamede e 
Vandir Bezerra Júnior, 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.

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 089/2021 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 089/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 938 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 090/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Doutor Yglésio, ao Senhor Daniel Blume, eleito 
Conselheiro Federal para a gestão da Ordem dos Advogados do 
Maranhão no próximo triênio com 44,10%, totalizando 4.384 votos.

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-
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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 090/2021 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 090/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 957 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 545/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que Altera a Lei nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, que 
dispõe sobre normas gerais da prestação de serviço de movimentação 
de gás canalizado para consumidor livre, auto produtor e auto importa-
dor no Estado do Maranhão, e altera a Lei nº 10.225, de 15 de abril de 
2015, que dispõe sobre as atribuições da Agência Estadual de Mobili-
dade Urbana - MOB, e dá outras providências.

O presente Projeto de Lei propõe alterar o art. 2º, o caput do art. 
3º, o inciso II do art. 4º e o caput e § 1º do art. 8º da Lei nº 9.102, de 23 
de dezembro de 2009, que passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 2º O consumidor que possuir junto à GASMAR, uma capa-
cidade de distribuição diária contratada igual ou superior a 100.000 
m³/dia, e atenda os requisitos discriminados no art. 4º, pode optar em 
adquirir o gás diretamente do produtor, importador, comercializador, 
ou autoproduzir ou autoimportar diretamente o gás natural, utilizando 
necessariamente o sistema de distribuição da GASMAR, passando a ser 
enquadrado como consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador.

Art. 3º O consumidor cujas instalações não estejam em funciona-
mento ou que ainda não tiver contrato de fornecimento celebrado com 
a GASMAR, pode assumir a condição de consumidor potencialmente 
livre, autoprodutor em potencial e autoimportador em potencial, desde 
que declare que irá adquirir e consumir, ou autoproduzir, ou autoim-
portar, no mínimo 100.000m³/dia de gás natural.

Art. 4º (...)
(...)
II - a capacidade de distribuição diária contratada de gás e efe-

tivamente consumida, junto à GASMAR, deve ser igual ou superior a 
100.000 (cem mil) m³/dia, para um único ponto de entrega;

(...).
Art. 8º A capacidade de movimentação diária contratada mínima 

será de 100.000 m³/dia (cem mil metros cúbicos por dia), devendo o 
consumidor livre, autoprodutor, autoimportador assinar com a GAS-
MAR o Contrato de Prestação de Serviço de Movimentação de Gás, 
prevendo os aumentos e reduções da capacidade contratada, respeitan-
do o limite mínimo.

§ 1º Constatado que a média da movimentação diária do 
consumidor livre, autoprodutor e autoimportador calculada num 
período de 90 (noventa) dias, foi menor que 100.000 m³/dia (cem 

mil metros cúbicos por dia), o Contrato de Prestação de Serviço de 
Movimentação de Gás estará automaticamente rescindido, perdendo 
o consumidor sua condição de consumidor livre, autoprodutor, 
autoimportador. 

(...).” (NR)
Propõe ainda a propositura, que o texto da Lei nº 10.225, de 15 

de abril de 2015, passará a vigorar acrescido de alguns dispositivos, que 
terão a seguinte redação:

“Art. 2º-A A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços 
Públicos – MOB exercerá o poder de regulação, fiscalização e controle 
sobre serviços locais de gás canalizado, saneamento básico, explora-
ção de faixa de domínio e demais serviços públicos de competência 
do Estado do Maranhão e por ele delegados a empresas públicas e/ou 
privadas, e atividades privadas de interesse público, nos termos desta 
Lei e demais normas legais, regulamentares e consensuais pertinentes.

§ 1º A MOB poderá firmar convênios para fiscalizar serviços 
públicos de competência da União e Municípios, especificamente 
nas áreas de energia elétrica, portos, telecomunicações, petróleo, 
saneamento, bem como quaisquer outras atividades resultantes de 
delegação do poder público, em decorrência de norma legal ou 
regulamentar, disposição convenial ou contratual.

§ 2º Os reajustes e as revisões tarifárias dos contratos fiscalizados 
pela MOB atenderão a metodologia estabelecida nos contratos de 
concessão dos serviços púbicos por essa regulados.

§ 3º Poderão ser estabelecidos pela MOB mecanismos tarifários 
de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como 
de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços públicos.

§ 4º Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base 
em indicadores de outras empresas do setor.

§ 5º A MOB poderá autorizar o prestador de serviços públicos 
a repassar aos usuários custos e encargos tributários ou isenções e/
ou diminuições de alíquotas tributárias por ele não administrados, nos 
termos da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

                  Art. 2º-B Fica criada a Taxa de Regulação, Controle e 
Fiscalização – TRCF que será devida por cada um dos prestadores dos 
serviços públicos fiscalizados ou regulados pela MOB.

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador em 1º de janeiro de 
cada ano.

§ 2º A alíquota da taxa de que trata o caput deste artigo será 
de 1% (um por cento), incidente sobre o faturamento líquido anual, 
excluídos os impostos pagos pelos prestadores dos serviços públicos 
submetidos à regulação e controle.

§ 3º O valor do faturamento líquido, excluídos os impostos, será 
o do ano imediatamente anterior à data de ocorrência do fato gerador, 
podendo ser fixado por estimativa.

§ 4º É contribuinte da TRCF todo e qualquer prestador de 
serviços públicos regulados que, nos termos desta Lei, esteja sujeito à 
regulação, controle e fiscalização da MOB.

§ 5º O lançamento da TRCF será efetuado pela MOB, que 
também diretamente a arrecadará.

§ 6º Os recursos da arrecadação da Taxa de Regulação, Controle 
e Fiscalização - TRCF serão destinados ao custeio dos serviços de 
regulação, controle e fiscalização desempenhados pela MOB, sendo 
vedada a sua utilização em outras finalidades ou a sua retenção.

§ 7º A TRCF será recolhida pelos prestadores de serviços 
públicos em doze parcelas mensais, iguais e consecutivas, que serão 
depositadas em conta específica da MOB.

§ 8º A TRCF poderá ser recolhida em parcela única, em 
conformidade com norma expedida pela MOB.

§ 9º A TRCF incidirá em todos os exercícios financeiros que se 
seguirem ao da publicação desta Lei.

§ 10º Aplicam-se à TRCF, no que couber, as normas previstas 
para os procedimentos tributários relativos a outras taxas previstas no 
Código Tributário do Estado do Maranhão, podendo a MOB disciplinar 
complementarmente a matéria por meio de resolução.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Projeto de Lei, sob 
exame, propõe alterar a Lei nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, para 
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modificar o volume de Gás Natural para efeito de definição de consu-
midor livre, fazendo com que o instrumento de modulação da política 
de gás do Estado seja compatível com as demandas atuais de produ-
tividade deste mercado, sem prejuízo da política pública de expansão 
qualitativa e quantitativa do acesso pela população, em toda área de 
concessão, no âmbito do Estado do Maranhão.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que a Agência Es-
tadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB) é autarquia 
estadual, instituída pela Lei nº 10.225, de 15 de abril de 2015, que tem 
por finalidade desenvolver estratégias de políticas públicas de trans-
porte e mobilidade urbana, por meio da fiscalização, regulação, plane-
jamento e controle dos meios de transportes e sistema viário estadual.

Por força da Lei nº 10.567, de 15 de março de 2017, a Agência 
Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão - ARSEMA foi extinta, 
sendo transferidos à MOB os seus recursos humanos, bens materiais, 
orçamentários e financeiros. Por meio da proposta legislativa em co-
mento, formaliza-se a transferência para a MOB também das compe-
tências da ARSEMA, passando a autarquia a ser responsável pela fisca-
lização que tange à regular prestação dos serviços públicos estaduais.

Por sua vez, o art. 42, da Constituição do Estado do Maranhão, 
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Gover-
nador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Jus-
tiça 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 ordi-
nárias.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executivo Estadual encontra-se nos arts. 43 e 64, ambos da 
Constituição Estadual. Senão vejamos:

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:[...] III – organização administrativa e 
matéria orçamentária. [...]

________________

Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 
– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei; [...]”

Portanto, constata-se que a propositura de Lei sob exame está 
de conformidade com os dispositivos constitucionais acima descritos 
e se apresenta com uma boa técnica legislativa, como também pontuou 
medidas necessárias à sua aplicabilidade.

 Nesse contexto, fica demonstrado que a matéria atende aos re-
quisitos constitucionais de ordem formal e material, não havendo obje-
ções à sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade 
e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 545/2021 e, por 
conseguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 545/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira                                                

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                         
Deputado Rafael Leitoa                                    

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 960 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 340/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Es-
tabelece as Diretrizes para a instituição do Programa Prática de Exame 
de Mamografia Móvel - Programa MAMÓVEL, no âmbito do Estado 
de Maranhão. 

Através da Mensagem nº 113/2021, o Senhor Governador do Es-
tado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do art. 
64, IV, da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto de Lei, 
por vício de inconstitucionalidade.

Nas razões do veto, esclarece o Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, que a presente proposta legislativa, em linhas ge-
rais, objetiva, na forma descrita no art. 1º, instituir diretrizes para a im-
plantação do Programa Prática de Exame de Mamografia Móvel - Pro-
grama MAMÓVEL, no âmbito do Estado de Maranhão, em benefício 
dos Municípios maranhenses que contenham os menores percentuais 
de realização desse exame, priorizando o atendimento de mulheres na 
faixa etária entre 50 (cinquenta) e 69 (sessenta e nove) anos de idade.

Não obstante a relevância da proposta em comento, há de ser 
negada sanção ao art. 5º e ao art. 6º, ambos do Projeto de Lei nº 
340/2021, abaixo colecionados, pelas razões a seguir delineadas:

Art. 5º Para fins de habilitação na Prática de Exame de Mamo-
grafia Móvel, os interessados deverão encaminhar ao Poder Público 
Estadual competente, as seguintes documentações: 

I - Estimativa do público-alvo total a ser coberto pelos serviços 
contratados, considerando-se a faixa etária prioritária definida no in-
ciso I do art. 4º desta Lei; 

II - Relação dos estabelecimentos de saúde e respectivas uni-
dades móveis que foram contratados para a realização de exames de 
mamografia no âmbito da Prática de Exame de Mamografia Móvel; 

Parágrafo único - A habilitação na Prática de Exame de Mamo-
grafia Móvel terá validade de 24 (vinte e quatro) meses. 

Art. 6º Os interessados habilitados na Prática de Exame de Ma-
mografia Móvel deverão obedecer os seguintes parâmetros: 

I - Credenciar e cadastrar cada unidade móvel como estabeleci-
mento de saúde; 

II - contratualizar e/ou monitorar em todas as suas etapas o pro-
jeto sob sua responsabilidade; e

III - avaliar o alcance das metas definidas no âmbito da Prática 
de Exame de Mamografia Móvel. 

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

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

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

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de 
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o 
Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, da Constituição Federal 
e art. 6º, da Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva da 
Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políti-
cas públicas, versando sobre organização administrativa, especificida-
des relativas ao modo de execução de programa governamental, e por 
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consequência, sobre atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes. 

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

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

[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Esta-

do ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual.

[...]. [grifo nosso]
Sem olvidar que os comandos normativos do Projeto de Lei nº 

340/2021, ao determinar como se dará a habilitação das unidades de 
saúde interessadas em aderirem ao Programa MAMÓVEL (art. 5º, 
caput, e parágrafo único) e ao definir critérios a serem seguidos pelos 
entes habilitados no Programa (art. 6º), avança demasiadamente em 
matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder 
Executivo (postulado da reserva da administração), usurpando com-
petência constitucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo.

Ademais, a proposta, ao disciplinar ação específica de compe-
tência da Administração Pública, fere a autonomia do Poder Executivo 
para, na forma do art. 8º e do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, organizar o Sistema Único de Saúde em âmbito 
estadual.

Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos Pode-
res (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da República) 
e considerando que o legislador infraconstitucional não pode interferir 
na construção do legislador constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto parcial 
aos arts. 5º e 6º, do Projeto de Lei nº 340/2021, em face da existência 
de vício de inconstitucionalidade formal e material.

Sendo assim, ao analisarmos a matéria verificamos que assiste 
razão ao Governador, em vetar parcialmente a Propositura de Lei, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade formal e material. Portanto, 
as razões do veto governamental são convincentes.

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

aposto ao  Projeto de Lei nº 340/2021, por inconstitucionalidade.
É o voto.

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

votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao Projeto de 
Lei nº 340/2021, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Se-
nhor Deputado Ciro Neto.

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

em 14 de dezembro de 2021.
  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 961 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 091/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Doutor Kaio Vyctor Saraiva, eleito ao Cargo de Pre-
sidente da OAB-MA e Doutora Tatiana Costa, eleita ao Cargo de 

Vice-Presidente da OAB-MA, parabenizando-os pela vitória con-
quistada nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (Secção 
do Maranhão), liderando a chapa 4.

Cumpre mencionar que no dia 16 de novembro do corrente ano 
foi realizado a eleição para o cargo de Presidente e Vice Presidente da 
Egrégia Casa Ordem dos Advogados do Brasil (Secção do Maranhão).

Destaco que a posse do Dr Kaio Vyctor Saraiva eleito ao cargo 
de Presidente da OAB-MA e da Dra. Tatiana Costa eleita ao cargo de 
Vice Presidente da OAB-MA, para o triênio 2022/2024.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração aos advo-
gados Dr Kaio Vyctor Saraiva e Dra. Tatiana Costa, com a missão de 
fazer uma gestão baseada na valorização da classe da advocacia, e dar 
melhores condições de trabalho para que a classe possa exercer melhor 
o seu ofício e por fim destaco a importância na defesa dos interesses 
da sociedade no Estado do Maranhão, 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 091/2021 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 091/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 963 /2021 
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 024/2020, de autoria da Senhora 
Deputada Detinha, que “Dispõe sobre a Criação e Instalação de Espaço 
Destinado aos Cuidados com Bebês de Estudantes, em Instituições Par-
ticulares de Ensino Superior, no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providências”.  

Nos termos do presente Projeto de Lei, as Instituições Particula-
res de Ensino Superior, no âmbito do Estado do Maranhão, ficam obri-
gadas à criação e instalação de Espaço Destinado aos Cuidados com 
Bebês de Estudantes, devido a condição de total dependência da mãe 
nos primeiros anos de vida.

A propositura prevê, ainda, que as Instituições de Ensino Supe-
rior terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para se adequarem às 
medidas necessárias ao cumprimento da presente Lei, a partir da data 
de sua publicação.

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 
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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.

 Com efeito, o Projeto de Lei sob exame, ao determinar que as 
Instituições Particulares de Ensino Superior, no âmbito do Estado do 
Maranhão, ficarão obrigadas à criação e instalação de Espaço Destinado 
aos Cuidados com Bebês de Estudantes, viola os princípios constitu-
cionais do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa, 
previstos no parágrafo único, do art. 170, da CF/88. 

No caso em tela, as medidas propostas nos parecem despropor-
cionais. 

Ora, se é certo que o Estado brasileiro adotou um modelo eco-
nômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, na 
iniciativa privada e na livre concorrência, só cabe ao Estado intervir 
nos casos em que seja necessária sua atuação na defesa dos interesses 
públicos, o que não é o caso.

Como podemos observar, o Projeto de Lei em comento interfere 
diretamente no funcionamento e economia da iniciativa privada. Sendo 
que, a intervenção do Poder Público na iniciativa privada, só é possível 
nos casos explicitados, no art. 174, da CF/ 88, senão vejamos:

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

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

024/2020, em face de sua inconstitucionalidade formal e material, tendo 
em vista que afronta os princípios gerais da atividade econômica e da 
livre iniciativa.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 024/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021. 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira                                                

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                         
Deputado Rafael Leitoa                                    

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 964 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 367, de 26 de no-
vembro de 2021, que Altera a Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 
2020, que Institui o Programa de Pagamento e Parcelamento de 
Créditos Tributários relacionados ao Imposto sobre Operações Re-
lativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS). 

A proposição altera o caput e o caput do art. 1º e o § 2º do art. 5º 
da Lei nº 11.367, de 2 de dezembro de 2020, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º  Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ,  o Programa de Pagamento e Parcelamento de Cré-
ditos Tributários relacionados com o Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 

vencidos até 30 de abril de 2021, constituídos ou não, inscritos ou não 
em Dívida Ativa, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindi-
dos ou ativos, espontaneamente denunciados pelo contribuinte, em dis-
cussão administrativa ou judicial, ou ainda proveniente de lançamento 
de ofício efetuados após a ratificação do Convênio ICMS 79/20, de 02 
de setembro de 2020, com redução de até 90% (noventa por cento) dos 
juros, multas e demais acréscimos legais, observadas as condições e 
limites estabelecidos nesta Lei, bem como os termos do referido Convê-
nio e a legislação tributária estadual.

(...)
Art. 5º (...)
§ 2º O prazo de opção do contribuinte ao programa será até o 

dia 30 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo obedecido o prazo limite fixado no Convênio ICMS nº 79, de 
2 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de Política Fazendária 
- CONFAZ.”(NR)

Por último estabelece que fica revogado o §1º do art. 1º da Lei nº 
11.367, de 2 de dezembro de 2020, entrando em vigor na data da publi-
cação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2021.

Esclarece a Mensagem Governamental que acompanha a pro-
positura, que o Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos 
Tributários relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Cir-
culação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) foi instituído 
por meio da Medida Provisória nº 329, de 24 de setembro de 2020, 
convertida na Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020.

Atualmente, o referido Programa autoriza a redução de até 90% 
(noventa por cento) de juros, multas e demais acréscimos legais relati-
vos a créditos do ICMS vencidos até 31 de dezembro de 2020, que te-
nham sido constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, objeto 
de parcelamentos anteriores (reincididos ou ativos), espontaneamente 
denunciados, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda prove-
niente de lançamento de ofício efetuado após a ratificação do Convênio 
ICMS nº 79/2020 – CONFAZ. As reduções de multas, juros e demais 
acréscimos legais variam 55% a 90% e o pagamento podem ocorrer em 
até 60 (sessenta) parcelas.

A presente Medida Provisória objetiva adequar as disposições 
da Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, às novas regras constan-
tes decorrentes do Convênio ICMS nº 160, de 1º de outubro de 2021, do 
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O Convênio ICMS nº 160, de 1º de outubro de 2021, permitiu que 
os Estados de Alagoas e Maranhão estendessem o programa de par-
celamento instituído com esteio no Convênio ICMS nº 79/2020, para 
alcançar os créditos tributários decorrentes dos fatos geradores ocor-
ridos até 30 de abril de 2021. O prazo máximo para adesão ao Progra-
ma, deve ser fixado na legislação estadual, observado o termo final de 
31 de abril de 2022,  como bem esclarece a Mensagem Governamental.

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. 42, § 1º e seguintes da Constituição Estadual.

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 
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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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, senão vejamos:

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-
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 

do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43, da Constituição 
Estadual. Senão vejamos:

“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, pro-
vimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 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 renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição 
nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, consoante dispõe o                  art. 43, inciso III e Parágrafo 
único, da Constituição Estadual, assim como, não está incluída dentre 
as vedações estabelecidas no  art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do 
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reú-
ne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, 
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior res-
ponsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua 
prévia anuência (...)”.

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.

Diante do contexto, ao tempo em que se consubstancia em ins-
trumento para que os contribuintes regularizem sua situação perante a 
Fazenda Pública Estadual, viabiliza a recuperação amigável dos va-
lores dos quais o Estado do Maranhão seja credor e contribui para a 
execução de políticas públicas estaduais, sendo essa, pois, a relevância 
da matéria.

Além de relevante, 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.

No caso em espécie, a urgência da Medida Provisória, em epígra-
fe, deriva da necessidade de se estabelecer, ante ao cenário nacional de 
recessão econômica, mecanismo de gerenciamento da inadimplência e 
apoio às empresas, como bem esclarece a mensagem que acompanha 
a propositura.

Portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos requi-
sitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a le-
gitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

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-
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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, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
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.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentá-

ria. Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória no pri-
meiro momento pode acarreta renúncia de receita (art. 14 da LRF), mas 
permite por outro lado, a regularização do contribuinte com o Fisco Es-
tadual, e, consequentemente, a viabilização do ingresso de receitas aos 
cofres públicos estaduais para a execução das mais diversas politicas 
publica de sua competência.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível 
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o contri-
buinte: o Fisco recebe o tributo em atraso e - em troca - o contri-
buinte não paga os consectários legais. [...] (STJ - REsp: 1184836 SP 
2010/0045686-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 
Julgamento: 20/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publica-
ção: DJe 29/04/2010).

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 367, de 26 de novembro 

de 2021, enviada pela Mensagem nº 111/2021, demonstra a natureza 
relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção ime-
diata da providência contida na proposição, uma vez que a medida do 
governo possui por escopo permitir que os contribuintes regularizem 
sua situação perante a Fazenda Pública Estadual, por meio de parcela-
mento de créditos tributários, anistia de multa e juros, referentes ao Im-
posto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – ICMS, em virtude da crise econômica causada pela 
pandemia de COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2).

Quanto ao mérito deve ser ponderado que as providências conti-
das no texto da Medida Provisória nº 367/2021, visa alterar o Progra-
ma de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários relacionados 
ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunici-
pal e de Comunicação (ICMS), instituído pela Lei nº 11.367, de 02 de 
dezembro de 2020, para permitir alcançar os fatos geradores ocorridos 
até 30 de abril de 2021, com prazo máximo para adesão até dia 30 de 
dezembro de 2021.

Nesse contexto, a concessão ou revogação de benefícios e in-
centivos fiscais concernentes ao ICMS, devem obedecer ao disposto 
no art. 155, §2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter Nacional do 
ICMS e consequente preservação do equilíbrio do pacto federativo. Se-
não vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a 
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
[...]  

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS 
devem respeitar o disposto na Lei Complementar nº 24/75, veículo 
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de 
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua 
vez, dispõe:

Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos 
de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 

Federal, segundo esta Lei: 
Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica: 

[...] IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financei-
ro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Merca-
dorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, 
do respectivo ônus; V – às prorrogações e às extensões das isenções 
vigentes nesta data;

Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados 
em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de 
todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de represen-
tantes do Governo federal.[...] § 2º - A concessão de benefícios depen-
derá sempre de decisão unânime dos Estados representados; a sua 
revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, 
pelo menos, dos representantes presentes.

Os convênios firmados no âmbito do Confaz expressam a neces-
sidade de solução para preservação da autonomia dos entes regionais, 
sem colocar em risco a unidade econômica e financeira da federação, 
no contexto de um tributo de caráter nacional. Por esse prisma, limi-
ta-se a autonomia dos entes federados em prol do equilíbrio do pacto 
federativo. 

Em sintonia com isso, o Confaz autorizou por meio do Convê-
nio ICMS nº 79/2020, os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ma-
ranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe a dispensar ou reduzir 
juros, multa se demais acréscimos legais, mediante quitação ou parce-
lamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da situação de emergência em saúde pública causada 
pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), alterado pelos Con-
vênio ICMS nº 19, de 12 de março de 20211, Convênio ICMS nº 30, 
de 19 de março de 20212 e Convênio ICMS nº 160, de 1º de outubro 
de 20213 do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Contudo, não podemos olvidar que a autorização no Confaz se 
afigura como pressuposto para aprovação de benefícios fiscais relativos 
ao ICMS no âmbito dos Estados, o que requer, além disso, lei específica 
consoante o disposto no §6° do art. 150 da Carta Maior de 1988, 
com redação dada pela Emenda Constitucional n° 03/1993.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada 
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei 
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária 
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco 
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança ju-
rídica. 

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez 
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo 
1  Convênio ICMS nº 19, de 12 de março de 2021: Dispõe sobre 
a adesão do Estado de Rondônia e altera o Convênio ICMS 79/20, que 
autoriza as unidades federadas que menciona a dispensar ou reduzir 
juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou parce-
lamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da emergência em saúde pública causada pela pandemia 
do novo Coronavírus (COVID-19) na forma que especifica.

2   Convênio ICMS nº 30, de 19 de março de 2021: Altera o Convê-

nio ICMS 79/20, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispensar 
ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou par-
celamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive os 
decorrentes da emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19) na forma que especifica.
 

3  Convênio ICMS nº 160, de 1º de outubro de 2021: Altera o Convê-
nio ICMS nº 79/20, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispen-
sar ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou 
parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19) na forma que especifica. 
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normativo, que não seja mediante Lei Específica (art. 150, §6°), ou que 
possua força de Lei (Medida Provisória).

Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Anistia (exclusão) para 
dispensa dos créditos que ainda não foram constituídos ou mesmo o 
perdão de multa de natureza sancionatória, bem como a Remissão (ex-
tinção) que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo devido, 
extinguindo o crédito tributário.

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, parcelamento, dis-
pensa ou redução de penalidades e juros de créditos tributários de-
verão ser realizadas mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em obe-
diência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88 c/c 
art. 97). Portanto, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 367/2021, 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 367/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 965 / 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 366, de 25 de novembro de 2021, 
que Reorganiza o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão - IEMA e institui o Programa Bolsa-Aluno.

A presente Medida Provisória está promovendo alterações na or-
ganização da autarquia estadual - Instituto Estadual de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Maranhão Estadual. Agora o IEMA passará a ser 
composto por unidades de ensino descentralizadas: IEMA Pleno, IEMA 
Vocacional Integrado, IEMA Vocacional e IEMA Bilíngue. 

Também estão criando o Programa Bolsa-Aluno, que servirá para 
destinar bolsa aos estudantes matriculados em cursos técnicos profissio-
nalizantes oferecidos pela SEDUC (Secretária Estadual de Educação) 
ou pelo IEMA, objetivando estimular a assiduidade e o acesso ao ensi-
no, combater a evasão.

Esclarece a Mensagem Governamental, que considerando que o 
princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição 
Federal, impõe a execução dos serviços públicos com presteza e rendi-
mento funcional, bem como a reorganização da estrutura administra-
tiva com vistas a obter a qualidade da execução das atividades a seu 
cargo, a presente Medida Provisória reorganiza o Instituto Estadual de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA.

O IEMA permanece sendo a entidade integrante da Administra-
ção Pública Estadual responsável pela articulação entre a escola e o 
mundo do trabalho, pela oferta da educação profissional técnica de 

nível médio e superior, bem como pela execução de outras modalidades 
de preparação para o trabalho.

No entanto, são promovidas alterações no modo de organiza-
ção da autarquia. O IEMA será composto por unidades de ensino des-
centralizadas, que passam a ser das seguintes espécies: IEMA Pleno, 
IEMA Vocacional Integrado, IEMA Vocacional e IEMA Bilíngue.

A Administração Superior do IEMA será exercida por um Di-
retor-Geral e dois Diretores-Adjuntos. As Unidades Descentralizadas, 
por seu turno, serão dirigidas por gestores e/ou diretores designados 
por Portaria do Secretário de Estado da Educação.

Na oportunidade, também é instituído Programa Bolsa-Aluno, 
o qual será operado por meio da destinação de bolsa aos estudantes 
matriculados em cursos técnicos profissionalizantes oferecidos pela 
SEDUC ou pelo IEMA, visando estimular a assiduidade e o efetivo 
acesso ao ensino, combatendo a evasão, especialmente neste momento 
de grave crise nacional.

Serão beneficiários do Bolsa-Aluno os estudantes que possuam 
bom desempenho escolar e frequência igual ou superior a 90% (no-
venta por cento). O referido programa tem por finalidade incentivar e 
viabilizar a participação de estudantes nas aulas e demais atividades 
dos cursos técnicos profissionalizantes. 

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, 
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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-
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, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 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 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, 
conforme 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 Provi-
sória, em epígrafe, reside nas alterações legislativas que têm por fi-
nalidade tanto adequar o arranjo vigente à estrutura que o Estado do 
Maranhão entende como necessária ao aperfeiçoamento da atuação 
administrativa na área educacional, quanto contribuir para a amplia-
ção do acesso ao direito à educação, bem como estimular a permanên-
cia em sala de aula, especialmente em se tratando de adultos.

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 da 
necessidade de se garantir o necessário e contínuo aprimoramento das 
atividades e dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a 
própria supremacia do interesse público, o que demanda velocidade na 
realização de mudanças normativas, evitando-se interrupções no fun-
cionamento da máquina pública e garantindo a prestação eficaz dos 
serviços públicos. Há que se considerar, ainda, que estamos na imi-
nência de concluirmos obras em prédios destinados ao IEMA, sendo 
premente a definição de um novo marco regulatório, mais completo e 
atualizado, 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, a Medida 

Provisória não está acompanhada da estimativa do impacto financeiro-
-orçamentário, por essa razão não temos meios para realizar a refe-
rida 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 
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relevância da matéria e o interesse público.

No que concerne ao mérito, a medida ora proposta, visa tanto 
adequar o arranjo vigente à estrutura que o Estado do Maranhão en-
tende como necessária ao aperfeiçoamento da atuação administrativa 
na área educacional, quanto contribuir para a ampliação do acesso 
ao direito à educação, bem como estimular a permanência em sala de 
aula, especialmente em se tratando de adulto, como bem esclarece a 
Mensagem, que encaminha a propositura. Assim sendo, constata-se seu 
caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 366/2021, 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 366/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 966 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 377/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Adriano, que Estabelece  diretrizes sobre a regulamentação de 
Atividades Off-road, reconhecendo-o como esporte de aventura e de 
importante valor cultural e turístico para o Estado do Maranhão.   

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável com 
Emenda Substitutiva (Parecer nº 764/2021), no âmbito desta Comis-
são Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável da 
Comissão de Turismo (Parecer nº 001/2021).

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

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

Ordinária nº 377/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este 
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

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

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                            
                                                                     
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

                                PROJETO DE LEI Nº 377 /2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2º Em caso de autorização do evento, poderão ser determinadas 
medidas de monitoramento, recuperação, mitigação e compensação de 
potenciais impactos ambientais porventura identificados. 

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

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

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

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 967 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

057/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Hélio Soares, que Conce-
de o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Jorge Vieira dos Santos 
Filho, natural da cidade de Governador Valadares, Estado de Minas 
Gerais.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o Senhor Jor-
ge Vieira dos Santos Filho, é filho de Jorge Vieira e Euvira dos Santos 
Silva, nasceu no Povoado de Derribadinho no Município de Governa-
dor Valadares – MG, no dia 25 de março de 1960. Cidade que viveu até 
os 08 anos de idade. Estudou o Ensino Fundamental na Escola Pública 
Municipal Clovis Salgado. Pouco tempo depois foi estudar, com Bolsa 
de Estudos adquirida através de seus próprios esforços, na Escola Par-
ticular Presbiteriano, ainda na cidade de Governador Valadares- MG. 
Desde pequeno auxiliava seus pais na produção da fazenda, cuja fun-
ção principal era cuidar da criação dos animais. Ainda criança mos-
trava sua habilidade para a agropecuária. Aos oito anos foi morar na 
casa do filho do patrão de seu pai onde foi trabalhar em uma padaria, 
seu salário era o suficiente apenas para o sustento. Depois disso, foi 
morar com um primo Paulo Roberto e seu tio na mesma cidade, lá foi 

trabalhar em uma padaria e depois trabalhou tirando a folga da recep-
cionista do Hospital no PABX, posteriormente foi promovido a continuo 
do hospital (Office boy) de tanto ir ao banco ele fez amizade e pediu 
emprego ao gerente do banco. Acordaram que assim que ele alcançasse 
a maior idade e cumprisse com as obrigações militares, ele começaria 
a trabalhar no Banco. Desde então, com muito esforço, galgou várias 
promoções no banco até decidir ir para os Estados Unidos, mas espe-
cificamente para o Estado do Texas. 

Nesta época que ele trabalhava no banco, conheceu Lana Ama-
ral através dos primos dela que eram colegas de trabalho de Jorge 
Vieira.  Começaram a namorar, desde então, já estão juntos há 36 anos. 
Depois de terminar o ensino médio ele e mais seis pessoas do banco em 
que trabalhava fizeram vestibular para administração na Faculdade 
Vale do Rio Doce, mas somente ele passou, seu sonho era agronomia 
ou veterinária na faculdade de Viçosa –MG, faculdade referência do 
Brasil. Porém, não tinha como realizar esse sonho, deu continuidade 
ao curso de administração. 

Aos 21 anos, conseguiu o visto para viajar para os Estados Uni-
dos, a exigência era ter 1.000,00 dólares para viajar, como não tinha, 
ele vendeu seu único bem, uma moto que ainda pagava as parcelas e só 
conseguiu metade desse valor. Pegou várias notas de pequeno valor e 
enrolou nas poucas de grande valor que tinha, apresentou esse bolo de 
dinheiro e disse que estava viajando com 1000 dólares. A ideia inicial 
era ter dinheiro para comprar um fusca e pagar a faculdade de agro-
nomia em Viçosa que era seu sonho. Mas com seis meses nos Estados 
Unidos ele conseguiu o dinheiro que desejava alcançar, então decidiu 
que era melhor ficar lá e conseguir dinheiro suficiente para comprar 
uma fazenda plana. 

A primeira cidade que morou nos estados Unidos foi Miami Bea-
ch. Começou a trabalhar como auxiliar e depois promovido a garçom. 
Trabalhou em Washington, Alexandria e nisso foram oito anos e meio 
nos Estados Unidos até voltar para o Brasil.  

Chagando no Brasil, procurou terras em todo Brasil até achar a 
fazenda do jeito que queria na cidade de Vila Nova dos Martírios. Em 
setembro de 1988, depois de instalado aqui, trouxe seu pai, começou a 
criar boi de meia até conseguir ser o pecuarista que é hoje. 

Desde a chegada em Vila Nova dos Martírios que não se confor-
ma com a pobreza do lugar, haja vista as lembranças de uma infância 
pobre. Desde então tem trabalhado para ajudar o povo de Vila-noven-
se. Doou para o Município 50 alqueires de terras oriundas da sua pri-
meira fazenda.  

Sua esposa, Lana Amaral formou em odontologia em Governa-
dor Valadares-MG, com dois anos que Jorge estava nos Estados Unidos 
ela foi morar com ele e quando engravidou com seis meses de gestação 
ela voltou para o Brasil para ganhar sua primeira filha. As duas pri-
meiras filhas nasceram em Governador Valadares e a terceira em Vila 
Nova dos Martírios.  

Nesses 34 anos morando em Vila Nova dos Martírios, Jorge Viei-
ra tem feito um trabalho social de Venda de lotes a preços simbólicos 
para famílias necessitadas, carentes. Doou terras para o município 
construir áreas de lazer para a população como e o caso da lagoa da 
cidade. Área doada há 20 anos, mas somente agora em seu governo 
será construída. Distribuição de lavouras de arroz para a população 
em geral além de outras benfeitorias. 

Na política, se candidatou a prefeito por três vezes; sendo eleito 
em 2020 com 54 % dos votos validos do município. Desde então tem 
feito várias benfeitorias para toda a população, realizando obras; con-
cluindo outras; distribuindo comida para quem precisa e modernizan-
do o município, como bem esclarece o autor da propositura.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa    n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento In-
terno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
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como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-

nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução 
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, 
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 057/2021, de autoria do Senhor Deputado Hélio 
Soares.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
057/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.
                                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 968 / 2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

059/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Fábio Braga, que Conce-
de a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Empresário 
Carlos Tadeu Pinheiro Gaspar, natural de Viana, Estado do Maranhão.

Consta na Biografia anexada à propositura, que o homenageado, 
Senhor Carlos Tadeu Pinheiro Gaspar, é o terceiro filho do português 
Armando Oliveira Gaspar e da vianense Conceição de Maria Pinheiro 
Gaspar (Zizi), que nasceu em Viana, em 5/12/1939, no histórico so-
brado de azulejos amarelos, quando ali ainda funcionava a famosa 
Fábrica Santa Maria. Embora tenha se mudado com os pais para São 
Luís, aos cinco anos de idade, suas primeiras lembranças de vida são 
marcantes e remontam às atividades próprias daquela casa comercial: 
a prensa e o descaroçador de algodão em funcionamento, o movimento 
dos caixeiros viajantes que chegavam e partiam, os animais de monta-
ria presos à velha argola ainda hoje existente na esquina do sobrado e 
a figura do pai, atarefado à frente dos negócios.

De muda para a capital, a família alojou-se, por longos anos, 
na casa de nº 174 da Rua de Santo Antônio, onde também funcionária 
a firma A. O. Gaspar. Aos dez anos, a partir do exame de admissão ao 
ginásio, o menino começou a trabalhar ao lado do pai. Sua contribui-
ção, no início, consistia em varrer a sala, espanar os móveis, lavar 
o banheiro e servir de ofice-boy para os pagamentos em bancos. En-
quanto aluno do Colégio São Luís (depois de passar pelos Maristas), o 
jovem fazia as primeiras incursões no trabalho de carteira, redigindo, 
à mão, a escrituração mercantil da firma. Tanto que, quando ingressou 
no Centro Caixeiral, para fazer o curso de contabilidade, surpreendia 

os colegas e professores pelos conhecimentos já adquiridos na prática 
doméstica.

Aos 23 anos, com o diploma de contador, além de responsável 
pela contabilidade dos negócios da família, Carlos oferecia seus servi-
ços profissionais para os clientes do pai, visando aumentar sua ainda 
parca renda. Em 1959 ingressou na antiga Faculdade de Direito do 
Maranhão, onde se graduou em 1963. Depois veio a licenciatura e o 
bacharelado em História e Geografia.

Enquanto estudante, Carlos voltou de férias a Viana por várias 
vezes. A fazenda São João, de propriedade do avô materno, Delfim Ne-
ves Pinheiro, localizada pelas imediações do antigo Caminho Gran-
de, era o local preferido para se hospedar. Além do ambiente natural, 
havia a agradável e inesquecível companhia do velho avô português. 
Dessas estadas, ficariam registrados na memória um carnaval dançado 
na “Gruta de Satã” (atual sede do Centro Educacional José Pereira 
Gomes), quando adolescente, e uma baita bebedeira em plena festa de 
São Sebastião.

Nesse meio tempo, os negócios da família prosperavam em São 
Luís. Dos secos e molhados, a firma A. O. Gaspar (agora acrescentada 
do Cia. Ltda.) partia para a produção de óleo de babaçu e, em 1978, 
adquiria a antiga Marauto (que teria a razão social mudada para Au-
vepar), ingressando assim no ramo de venda de automóveis. Por repar-
tição dos bens familiares, Carlos ficou com a Auvepar, quando então 
teria oportunidade de mostrar seus talentos empresariais, ampliando a 
atuação da empresa de simples concessionária da Wolkswagem para o 
consórcio e locação de veículos.

Nos anos 80, Carlos Gaspar já era um nome respeitado nas áreas 
empresarial e intelectual do Maranhão. Na primeira, paralelo ao co-
mércio de automotores, estenderia gradativamente seus negócios para 
a fabricação de papel higiênico (Alpes Celulose de Papéis), para a 
construção civil (Construtora Algas Engenharia Ltda.) e para o ramo 
dos supermercados (Preço Bom Ltda.). Na segunda, depois de tornar-
-se membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, ingres-
sava na Academia Maranhense de Letras para ocupar a Cadeira de nº 
34, que tem Antonio Lobo como patrono.

Presidente do Clube dos Diretores Lojistas de São Luís (1985/ 
1989) e da Associação Comercial do Maranhão (1990/1994), Carlos 
Gaspar possui ainda em seu vasto currículo atividades que incluem 
a de professor das disciplinas História da Cultura e História das 
Religiões (UFMA, 1964/ 1980) até a de jornalista colaborador de “O 
Imparcial”, onde escreveu, aos domingos, durante mais de uma década.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:

Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 059/2021, de autoria do Senhor Deputado Fábio 
Braga.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
059/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.
                                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
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Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 969 /2021

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

recer, o Projeto de Lei nº 544/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Neto Evangelista, que Considera de Utilidade Pública o “Instituto 
Educacional Creche Comunitária Caminho do Saber”, com sede e 
foro no Município de Raposa, Estado do Maranhão.

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

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

O Instituto Educacional Creche Comunitária Caminho do 
Saber, foi fundado em 30 de novembro de 2020. É uma organiza-
ção de direito privado filantrópico, sem fins lucrativos, em tempo 
indeterminado de duração, com sede e foro no Município de Rapo-
sa- MA, podendo desenvolver os seus objetivos em todo território 
nacional. Tem por finalidades: trabalhar em benefício das pessoas 
carentes, pelo progresso da comunidade, prestar assistência de or-
dem material e social aos seus associados, pendentes e a comuni-
dade em geral. Além de desenvolver ações de proteção à família, 
à infância, à maternidade, adolescência e idosos dos membros da 
comunidade e adjacências, sempre em promoção de atividades e 
finalidades de relevância pública e social, 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 544/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 971/2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 092/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração à Senhora Deputada Ivana Bastos, parabenizando-a pelo 
excelente trabalho prestado como Presidente da União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE).

A Deputada Ivana Bastos assumiu a Presidência da União 
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE) e 
prestou trabalho e dedicação as Assembleias Legislativas em todo 
território nacional. Seu trabalho e compromisso foi inovar e trazer 
mais temas para o debate, aprimorar o trabalho legislativo e colo-
car o jovem em pauta. 

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 092/2021 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 092/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                                                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 972 /2021

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 093/2021, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Senhor Deputado Lidio Lopes, parabenizando-o pela 
eleição como Presidente da União Nacional dos Legisladores e Le-
gislativos Estaduais (UNALE).

O Deputado Lidio Lopes, foi eleito para Presidente da União 
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), com 
unanimidade. Cumpre mencionar que defendeu o compromisso de 
defender e ampliar o poder dos legisladores e legislativos estaduais 
durante a sua gestão. 

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

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

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 093/2021 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 093/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                                                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                         _______________________________
Deputado Rafael Leitoa                                    _______________________________
Deputado Antônio Pereira                                _______________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 973 /2021
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos (Solidariedade) nº 094/2021, 

proposta pelo Senhor Deputado Doutor Leonardo Sá, manifestan-
do solidariedade ao povo palestino, nos termos da Resolução 32/40 
B, da Assembleia Geral das Nações Unidas, que instituiu, em 1977, 
o dia 29 de novembro como o Dia Internacional de Solidariedade ao 
Povo Palestino, com os votos de que seu povo alcance a autodeter-
minação e a criação de seu Estado, já reconhecido pelo Brasil e por 
mais 139 países, livre e soberano, conforme o Direito Internacional, 
as Resoluções da ONU e os acordos internacionalmente reconheci-
dos, vivendo em paz e segurança ao lado de todos os seus vizinhos.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudin-
do (solidariedade) 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 094/2021 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 094/2021, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                                                                                                 

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 974 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa o Projeto de Lei nº 518/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que  Estabelece que bares, restaurantes, 
casas noturnas e de eventos adotem medidas de auxílio à mulher que 
se sinta em situação de risco. 

Nos termos da proposição de Lei, fica estabelecido que bares, res-
taurantes, casas noturnas e de eventos adotem medidas para auxiliar as 
mulheres que se sintam em situação de risco, nas dependências desses 
estabelecimentos, no âmbito do Estado do Maranhão. 

Ressalte-se, por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.319, de 10 de agosto de 
2020, que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos 
congêneres a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situa-
ção de risco/ vulnerabilidade.

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

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

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

Lei  nº 518/2021, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.319, de 10 de agosto de 2020, 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 518/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                               

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                         
Deputado Antônio Pereira                                

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 976 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 451/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a prioridade 
de imunização de profissionais de saúde do sistema público e privado 
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

 O Projeto de Lei, em epígrafe, estabelece que a Secretaria Esta-
dual de Saúde  (SES/MA) fica obrigada a aplicar a 3ª dose da vacina da 
COVID-19 nos profissionais da saúde que atuam nos hospitais públicos 
e privados do Maranhão. A autorização dos profissionais de saúde para 
a dose de reforço deverá ser imediata e amplamente divulgada nos pon-
tos de vacinação e informada às autoridades competentes.

Com efeito, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, já prioriza os casos de profissionais da saúde, de 
modo que o grupo em questão já está incluído no rol dos que estão sen-
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do vacinados de forma prioritária no âmbito do Estado do Maranhão.

Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame, ao ins-
tituir a prioridade, delega atribuições aos órgãos da Administração 
pública estadual, além de dispor sobre a organização e o funciona-
mento da administração do Estado, matéria de competência privativa 
do Governador, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, da CE/89.

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 
451/2021, 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 451/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                         
Deputado Antônio Pereira                                

  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 977/2021   
RELATÓRIO:
Cuida-se do Projeto de Lei nº 553/2021, subscrito pelos membros 

da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que dis-
põe sobre o Subsídio do Governador, Vice-Governador e Secretários de 
Estado, para o exercício de 2022.

Cabe à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Con-
trole a iniciativa da matéria, conforme estabelece o art.30, inciso II, 
alínea “g”, do Regimento Interno desta Casa.

Com efeito, nos termos do art. 28, § 2º, da Constituição Federal 
e do art. 31, inciso V, da Constituição Estadual, compete à Assembleia 
Legislativa fixar, por meio de lei, a remuneração do Governador, Vice-
-Governador e dos Secretários de Estado. 

Infere-se, pois, que ao Estado compete dispor sobre a matéria 
em causa, valendo-se da competência a ele reservada.

No plano infraconstitucional, a medida consubstanciada no pro-
jeto está regulamentada pela Resolução Legislativa nº 449/2004 (Re-
gimento Interno), com nova redação dada pela Resolução Legislativa 
nº 599/2010, cujo art. 269, estabelece que a Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização e Controle, incumbe elaborar, no último ano de 
cada legislatura, o projeto específico destinado a fixar a remuneração 
do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, para 
cada exercício financeiro.

A matéria de exame está legitimada e obedece ao disposto nos 
dispositivos constitucionais e legais acima citados. 

À luz das considerações acima, está claro que a proposição não 
apresenta vício de iniciativa.

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

nº 553/2021, na forma do texto original.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 553/2021, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 14 de dezembro de 2021.     

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                         
Deputado Rafael Leitoa                                    
Deputado Antônio Pereira                                
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 978 /2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 368, de 03 de de-
zembro de 2021, que Institui o Programa Estadual de Pagamento e Par-
celamento de Débitos de Natureza Não Tributária inscritos em Dívida 
Ativa.

A presente Medida Provisória institui, no âmbito da Secretaria 
de Estado da Fazenda - SEFAZ, o Programa Estadual de Pagamento 
e Parcelamento de Débitos de Natureza Não Tributária inscritos em 
Dívida Ativa (abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja 
a certeza e liquidez foram apuradas, e que não foram efetivamente 
recebidos nas datas aprazadas), conforme limites e condições estabe-
lecidos nesta propositura.

Os débitos submetidos ao Programa de que trata a medida terão 
os valores consolidados de forma individualizada, por pessoa física ou 
jurídica, abrangendo todos os acréscimos legais.

Ademais, o devedor, para usufruir dos benefícios de que trata a 
propositura, deverá aderir ao programa de pagamento e parcelamento, 
cuja formalização de pedido de ingresso implica reconhecimento dos 
débitos nele incluídos, ficando condicionado à desistência de eventuais 
ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre 
o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, e à desistência de 
eventuais revisões, impugnações, defesas e recursos apresentados no 
âmbito administrativo.

Esclarece a Mensagem Governamental, que ante o cenário na-
cional de recessão econômica, torna-se uma necessidade a adoção de 
mecanismos que contribuam para o gerenciamento da inadimplência e 
permitam a recuperação amigável de créditos.

Nesse contexto, por meio desta Medida Provisória institui-se, no 
âmbito do Poder Executivo, o Programa Estadual de Pagamento e Par-
celamento de Débitos de Natureza Não Tributária inscritos em Dívida 
Ativa. O referido programa permitirá a redução do principal, dos juros 
e das multas punitivas ou moratórias relativas a créditos do Estado que 
não possuam natureza tributária.

As condições de pagamento variam de acordo com a origem da 
dívida principal, podendo haver, dentre outras possibilidades, redução 
de 90% (noventa por cento) dos juros e multas, caso o pagamento seja 
integral e à vista, ou redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros e 
multas, para pagamento em até 60 (sessenta) parcelas. Tais regras são 
aplicáveis quando a origem da dívida principal não se referir a multa 
punitiva.

Por outro lado, quando a dívida principal se referir à multa pu-
nitiva, é assegurada a redução de 80% (oitenta por cento) do total da 
dívida, em caso de pagamento integral e à vista, ou a redução de 50% 
(cinquenta por cento) do total devido, para pagamento em até 60 (ses-
senta) parcelas.

No Programa regido por esta Medida Provisória, também po-
derão ser renegociados os saldos de parcelamento em curso. Em todo 
caso, para usufruir dos benefícios aqui disciplinados, o devedor preci-
sará formalizar pedido de adesão ao Programa, bem como desistir de 
eventuais ações judiciais ou embargos à execução fiscal (inclusive com 
renúncia do direito), e de eventuais pedidos de revisão, impugnações, 
defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. 

Ressalta-se, por oportuno, que não serão abrangidos pelo Pro-
grama de Parcelamento disciplinado nesta propositura de Lei, os cré-
ditos relacionados ao Departamento Estadual de Trânsito do Mara-
nhão (DETRAN/MA), os quais receberão disciplinamento específico.

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. 42, § 1º e seguintes da Constituição Estadual.

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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, senão vejamos:

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-
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Também se faz necessário dizer que a competência para defla-

grar o processo legislativo em matéria sobre servidor público, fixação 
e alteração do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar é privativa do 
Governador do Estado, consoante o art. 43, da CE/89:  

“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, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 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).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre àquelas que são privativas do Chefe do Poder Execu-
tivo, consoante o art. 43, inciso III e Parágrafo único, da Constituição 
Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações estabeleci-
das no art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do 
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reú-
ne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, 
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior res-
ponsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua 
prévia anuência (...)”.

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.

Contudo, ao tempo em que se consubstancia em instrumento 
para que os devedores regularizem sua situação perante o Estado do 
Maranhão, viabiliza a recuperação amigável dos valores dos quais este 
ente político é credor. A quitação de passivos junto ao Poder Público 
Estadual dar-se-á em conformidade com a capacidade financeira do 
devedor, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

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.

Portanto, a urgência desta Medida, deriva da necessidade de se 
estabelecer, ante ao cenário nacional de recessão econômica, mecanis-
mo de gerenciamento da inadimplência e de recuperação amigável dos 
créditos públicos.

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, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
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.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentária. 

Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória no primei-
ro momento pode acarretar renúncia de receita (art. 14, da LRF), mas 
permite por outro lado, a regularização do contribuinte com o Fisco Es-
tadual, e, consequentemente, a viabilização do ingresso de receitas aos 
cofres públicos estaduais para a execução das mais diversas políticas 
públicas de sua competência.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível 
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o contribuinte: 
o Fisco recebe o tributo em atraso e - em troca - o contribuinte não paga 
os consectários legais. [...] (STJ - REsp: 1184836 SP 2010/0045686-
4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamen-
to: 20/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 
29/04/2010).

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 368, de 03 de dezembro 

de 2021, enviada pela Mensagem Governamental nº 116/2021, de-
monstra a natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência 
na adoção imediata da providência contida na proposição, uma vez que 
a medida do governo, institui, no âmbito do Poder Executivo, o Progra-
ma Estadual de Pagamento e Parcelamento de Débitos de Natureza Não 
Tributária inscritos em Dívida Ativa, que permitirá a redução do princi-
pal, dos juros e das multas punitivas ou moratórias relativas a créditos 
do Estado que não possuam natureza tributária.

Quanto ao mérito deve ser ponderado que as providências conti-
das no texto da Medida Provisória nº 368/2021, deriva da necessidade 
de se estabelecer, diante do cenário nacional de recessão econômica, 
mecanismo de gerenciamento da inadimplência e de recuperação 
amigável dos créditos públicos.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada 
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei 
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária 
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco 
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança ju-
rídica. 

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez 
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo 
normativo, que não seja mediante Lei Específica (art. 150, §6°), ou que 
possua força de Lei (Medida Provisória).

Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Anistia (exclusão) para 
dispensa dos créditos que ainda não foram constituídos ou mesmo o 
perdão de multa de natureza sancionatória, bem como a Remissão (ex-
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tinção) que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo devido, 
extinguindo o crédito tributário.

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, parcelamento, dis-
pensa ou redução de penalidades e juros de créditos tributários de-
verão ser realizadas mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em obe-
diência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88 c/c 
art. 97). Portanto, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 368/2021, 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 368/2021, nos termos 
do voto do Relator.

É o parecer.
                      SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO 

FRANKLIM”, em 14 de dezembro de 2021.   

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 979/2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 369, de 03 de de-
zembro de 2021, que concede remissão dos créditos de natureza tri-
butária e não tributária inscritos ou não em dívida ativa, de compe-
tência do Departamento de Trânsito do Maranhão - DETRAN/MA, na 
forma em que especifica.

Com efeito, remissão é a dispensa total ou parcial do pagamento 
de crédito fiscal seja pela situação econômica do sujeito passivo, do 
reduzido valor do tributário devido, por equidade em relação com as 
características pessoais ou materiais, ou em face de circunstâncias de 
determinada região.

A presente Medida Provisória concede, remissão dos créditos de 
natureza não tributária, inscritos ou não em Dívida Ativa (abrange os 
créditos a favor da Fazenda Pública, cuja a certeza e liquidez foram 
apuradas, e que não foram efetivamente recebidos nas datas apraza-
das), referentes às multas por infração de trânsito, de competência do 
Departamento de Trânsito do Maranhão - DETRAN/MA, cujos fatos 
geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2020, condicionada 
ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor do débito à vista.

Ademais, a propositura, concede, remissão dos créditos tributá-
rios relativos às taxas de licenciamento do DETRAN/MA (Tabela E – 
Emolumentos de competência da Secretaria de Segurança Pública e 
Órgãos Vinculados - do Anexo II da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 
2002) inscritos ou não em Dívida Ativa, cujos fatos geradores tenham 
ocorrido até 31 de dezembro de 2020, condicionada ao pagamento de 
20% (vinte por cento) do valor do débito à vista.

A propositura ainda, concede remissão de 100% (cem por cento) 
dos créditos tributários e não tributários referentes ao DETRAN-MA, 
inclusive multas por infrações de trânsito, bem como do Imposto sobre 

Propriedade de Veículo Automotores (IPVA), relativamente às moto-
cicletas de até 150 (cento e cinquenta) cilindradas, cujo valor venal 
não ultrapasse R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base na avaliação 
constante na tabela do IPVA 2021 da Secretaria de Estado da Fazenda 
(SEFAZ), desde que os fatos geradores tenham ocorrido até 31 de de-
zembro de 2020.

Esclarece a Mensagem Governamental, que ante o cenário na-
cional de recessão econômica, a adoção de mecanismos que contri-
buam para o gerenciamento da inadimplência e para recuperação de 
créditos torna-se uma necessidade.

Nesse contexto, por meio desta Medida Provisória é concedida 
remissão sobre créditos de competência do Departamento de Trânsito 
do Maranhão - DETRAN/MA, a exemplo de multas por infrações de 
trânsito e taxas de licenciamento, bem como remissão de débitos re-
lativos ao Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotores (IPVA).

Relativamente aos créditos decorrentes da aplicação de multas 
de trânsito de competência do DETRAN/MA, é concedida remissão 
(perdão) daqueles cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de de-
zembro de 2020, desde que o devedor realize pagamento à vista de 20% 
(vinte por cento) do valor do débito, até a data de 30 de dezembro de 
2021. Isso implica dizer que o Estado do Maranhão concederá remis-
são de até 80% (oitenta por cento) do valor do débito relativo a multas 
de trânsito aplicadas pelo DETRAN. A remissão não se aplica, contudo, 
às multas aplicadas em virtude do cometimento das infrações previstas 
no arts. 165, 165-A e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

De outro lado, quanto aos débitos relativos a Taxas de Licen-
ciamento do DETRAN/MA (Tabela E - Emolumentos de competência 
da Secretaria de Segurança Pública e Órgãos Vinculados - do Anexo 
II da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002), é concedida remissão 
(perdão) daqueles cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de de-
zembro de 2020, desde que o devedor realize pagamento à vista de 20% 
(vinte por cento) do valor do débito, até a data de 30 de dezembro de 
2021. Portanto, o Estado do Maranhão concederá remissão de até 80% 
(oitenta por cento) do valor do débito, não podendo exceder, contudo, o 
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo.

Por fim, para os créditos relativos a motocicletas de até 150 
(cento e cinquenta) cilindradas, cujo valor venal não ultrapasse R$ 
10.000,00 (dez mil reais), é concedida remissão de 100% (cem por cen-
to) dos créditos tributários e não tributários referentes ao DETRAN/
MA, inclusive do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotores 
(IPVA), desde que referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de de-
zembro de 2020.

A remissão total também abrange multas relativas a infrações 
de trânsito, não se aplicando, contudo, àquelas aplicadas em virtude 
do cometimento das infrações previstas nos   arts. 165, 165-A e 306 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

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. 42, § 1º e seguintes da Constituição Estadual.

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 
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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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, senão vejamos:

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 se faz necessário dizer que a competência para defla-

grar o processo legislativo em matéria sobre servidor público, fixação 
e alteração do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar é privativa do 
Governador do Estado, consoante o art. 43, da CE/89:  

“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, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 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).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre àquelas que são privativas do Chefe do Poder Execu-
tivo, consoante o art. 43, inciso III e Parágrafo único, da Constituição 
Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações estabeleci-
das no art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do 
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reú-
ne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, 
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior res-
ponsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua 
prévia anuência (...)”.

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.

Contudo, ao tempo em que se consubstancia em instrumento 
para que os devedores regularizem sua situação perante o Estado do 
Maranhão, viabiliza a recuperação amigável dos valores dos quais este 
ente político é credor, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

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.

Portanto, a urgência desta Medida, deriva da necessidade de se 
estabelecer, ante ao cenário nacional de recessão econômica, mecanis-
mo de gerenciamento da inadimplência e de apoio às famílias.

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.   
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Dessa forma, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 

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.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentá-

ria. Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória acarreta 
renúncia de receita (art. 14, da LRF), no entanto, devemos ressaltar a 
medida adotada possui o condão de incrementar a arrecadação, median-
te o incentivo decorrente de remissão de parte do crédito.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível 
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o contri-
buinte: o Fisco recebe o tributo em atraso e -                             em 
troca - o contribuinte não paga os consectários legais. [...] (STJ - 
REsp: 1184836 SP 2010/0045686-4, Relator: Ministro HUMBERTO 
MARTINS, Data de Julgamento: 20/04/2010, T2 - SEGUNDA TUR-
MA, Data de Publicação: DJe 29/04/2010).

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 369/2021, demonstra a 

natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência na adoção 
imediata da providência contida na proposição, uma vez que a medida 
do governo possui por escopo o programa de recuperação fiscal visando 
à imediata estabilização do fluxo de caixa das receitas próprias para 
incentivar a arrecadação tributária do Estado.

Quanto ao mérito deve ser ponderado que as providências con-
tidas no texto da Medida Provisória nº 369/2021, visa estimular a ar-
recadação de taxas e multas do DETRAN/MA por meio de concessão 
de remissão.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada 
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei 
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária 
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco 
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança ju-
rídica. 

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez 
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo 
normativo, que não seja mediante Lei Específica (art. 150, §6°), ou que 
possua força de Lei (Medida Provisória).

Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Anistia (exclusão) para 
dispensa dos créditos que ainda não foram constituídos ou mesmo o 
perdão de multa de natureza sancionatória, bem como a Remissão (ex-
tinção) que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo devido, 
extinguindo o crédito tributário.

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, parcelamento, dis-
pensa ou redução de penalidades e juros de créditos tributários de-
verão ser realizadas mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em obe-
diência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88 c/c 
art. 97). Portanto, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 369/2021, 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 369/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                                                                                                         

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 980 / 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 370, de 06 de dezembro de 2021, 
que Dispõe sobre o Plano “Mais IDH”, disciplina as parcerias com Or-
ganizações da Sociedade Civil na área da Educação, concede subven-
ção econômica para o acesso ao direito à moradia pelos profissionais 
de segurança pública, dispõe sobre a doação de ambulâncias para os 
municípios maranhenses, dispõe sobre Auxílio Emergencial Saúde aos 
Contribuintes do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Ma-
ranhão - FUNBEN, altera a Lei nº 10.753, de 19 de dezembro de 2017, 
a Lei nº 10.525 de 3 de novembro de 2016, a Lei                  nº 11.433, 
de 6 de abril de 2021, a Lei nº 11.380, de 15 de dezembro de 2020, e a 
Lei nº 11.350, de 2 de outubro de 2020.

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução 
Legislativa                       nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão 
Técnica Pertinente para exame e parecer.

Dentre outros programas, prevê a Medida Provisória sob exame, 
a transformação em política permanente o Plano “Mais IDH”, criado 
pelo Decreto nº 30.612, de 02 de janeiro de 2015, com a finalidade de 
promover a superação da extrema pobreza e das desigualdades sociais 
no meio urbano e rural, por meio de estratégia de desenvolvimento ter-
ritorial sustentável, abrangendo: integração de políticas públicas com 
base no planejamento territorial; ampliação dos mecanismos de parti-
cipação popular na gestão das políticas públicas de interesse do desen-
volvimento dos municípios; ampliação da oferta dos programas básicos 
de cidadania; inclusão e integração produtiva das populações pobres e 
dos segmentos sociais mais vulneráveis, tais como trabalhadores ru-
rais, quilombolas, indígenas e populações tradicionais, calcado em um 
modelo de desenvolvimento que atenda às especificidades de cada um 
deles; valorização da diversidade social, cultural, econômica, política, 
institucional e ambiental das regiões e das populações.

Prevê ainda, a presente Medida Provisória, a transformação em 
programa permanente o Plano “Comida na Mesa”, criado pelo Decreto 
nº 36.662, de 7 de abril de 2021, com a finalidade de apoiar a produção 
de alimentos e a segurança alimentar às pessoas em situação de vulne-
rabilidade no Estado do Maranhão.

Por fim, a Medida Provisória, sob exame, prevê que o Programa 
Trânsito Mais Seguro tem por finalidade contribuir para a segurança no 
trânsito dos profissionais de transporte de passageiros (mototaxista) e 
dos profissionais de entrega de mercadorias (motofretista), que exerçam 
atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas, con-
tribuindo para a melhoria de suas rendas, podendo fazer a doação por 
meio do Departamento de Trânsito do Maranhão (DETRAN/MA), de: 
capacetes; coletes de segurança; kits de manutenção de motocicletas e 
motonetas.

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 
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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 administrativa 
e matéria orçamentária”. 

 “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, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 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 renúncia 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 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, bem como, não está incluída dentre as vedações estabelecidas, 
conforme 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, se restringe à transformação dos programas temporá-
rios em programas permanentes elencados no texto da propositura de 
Lei, com a manutenção de políticas públicas que trazem bons resulta-
dos ao Estado do Maranhão.

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 da 
necessidade de se garantir o necessário e contínuo aprimoramento das 
atividades e dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a 
própria supremacia do interesse público, o que demanda velocidade na 
realização de mudanças normativas, com vistas a garantir a prestação 
eficaz dos serviços públicos, a concretização de direitos fundamentais, 
o regular funcionamento da máquina pública e a manutenção de políti-
cas públicas que trazem bons resultados ao Estado do Maranhão, como 
bem esclarece a Mensagem Governamental.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento no 
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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 garantir 
o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços 
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a própria supremacia do 
interesse público, o que demanda velocidade na realização de mudan-
ças normativas, com vistas a garantir a prestação eficaz dos serviços 
públicos, a concretização de direitos fundamentais, o regular funcio-
namento da máquina pública e a manutenção de políticas públicas que 
trazem bons resultados ao Estado do Maranhão, como bem esclarece a 
Mensagem, que encaminha a propositura. Assim sendo, constata-se seu 
caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 370/2021, 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 370/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021. 
                                                                 
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 981/2021
RELATÓRIO:
Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Estadual, o Exce-

lentíssimo Governador do Estado submete à apreciação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a Medida Provisória nº 371, de 06 de de-
zembro de 2021, que Altera a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 
2017, que institui sistemática de tributação, no âmbito do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a 
Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS.

Esclarece a Mensagem Governamental que acompanha a propo-
situra de Lei, que considerando o elevado potencial do segmento da 
indústria siderúrgica na geração de emprego e renda, altera-se a Lei 
nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, para conceder às siderurgias 
crédito presumido no percentual de 98% sobre o valor que deveria ser 
recolhido, pela empresa contribuinte, a título de ICMS.

O referido tratamento tributário abrange tanto projetos de im-
plantação quanto projetos de ampliação de indústrias do segmento de 
siderurgia (incluindo produtos semiacabados e derivados), desde que 
tenham como investimento mínimo o montante de R$ 200.000.000,00 
(duzentos milhões de reais).

A alteração legislativa ora proposta considera as disposições do 
art. 3º, § 8º, da Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 
2017, e da Cláusula Décima Terceira do Convênio ICMS nº 190, de 
15 de dezembro de 2017 - CONFAZ, as quais permitem que um Esta-
do-Membro faça a adesão aos benefícios fiscais concedidos por outro 
Estado da mesma região.

Assim, por meio desta Medida Provisória, o Estado do Mara-
nhão adere à sistemática de tributação constante da Lei nº 10.367, de 
07 de dezembro de 1979, e do Decreto nº 32.438, de 08 de dezembro de 
2017, ambos do Estado do Ceará.

Quanto ao incentivo fiscal aos projetos de implantação/amplia-
ção, reativação/modernização e relocalização ou geração de, no míni-
mo, 300 (trezentos) empregos diretos, a Medida Provisória em comento 
mantém as atuais faixas de crédito presumido (65% a 95%), supri-
mindo, tão somente, os prazos de fruição antes previstos. Isso porque, 
nos termos do art. 3⁰, § 2⁰, I, da LC n⁰ 160/2017 e da Cláusula Décima, 
inciso I, do Convênio ICMS n⁰ 190/2017, os benefícios fiscais convali-
dados destinados ao fomento da atividade industrial somente poderão 
produzir efeitos até 31 de dezembro de 2032.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que o art. 17 da Lei 
nº 10.690/2017 impede que as empresas inseridas nos benefícios fiscais 
constantes da Lei nº 10.690/2017 sejam beneficiadas com incentivos 
fiscais previstos em outras normas estaduais. Tal previsão acaba por 
desestimular o apoio de tais contribuintes a projetos locais voltados, 
por exemplo, ao fomento do esporte e da cultura.

Considerando que tal restrição não é reproduzida em outros 
programas semelhantes, a exemplo do Programa de Incentivo às Ati-
vidades Industriais e Tecnológicas no Estado do Maranhão (ProMara-
nhão), regulado pela Lei nº 9.121/2010, propõe-se a revogação do art. 
17 da Lei Estadual nº 10.690, de 26 de setembro de 2017. A revogação 
objetiva garantir o tratamento isonômico entre os contribuintes cuja 
atividade seja objeto de benefício fiscal estadual.

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. 42, § 1º e seguintes da Constituição Estadual.

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 
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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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, senão vejamos:

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-
Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 

do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43 da Constituição Es-
tadual. Senão vejamos:

“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, pro-

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

V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 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 renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição 
nº 068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória en-
quadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Execu-
tivo, consoante dispõe o art. 43, inciso III e Parágrafo único, da Cons-
tituição Estadual, assim como, não está incluída dentre as vedações 
estabelecidas no  art. 62, §1º, da CF/88.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário), “Ora, só o chefe do 
Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas conveniências – reú-
ne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, 
produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e superior res-
ponsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, sem sua 
prévia anuência (...)”.

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.

Diante do contexto, a relevância da matéria tratada na Medida 
Provisória em epígrafe reside, é verificada tanto no fortalecimento 
da indústria siderúrgica no Estado, quanto na adequação da Lei nº 
10.690/2017 às disposições da LC n⁰ 160/2017 (art. 3⁰,§ 2⁰, I) e do 
Convênio ICMS n⁰ 190/2017 (Cláusula Décima, inciso I), bem como 
na concessão tratamento igualitário aos contribuintes beneficiários de 
incentivos fiscais previstos em normas estaduais, como bem esclarece a 
Mensagem Governamental.

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.

No caso em espécie, a urgência, decorre da necessidade de se 
contribuir para a expansão dos investimentos industriais, em especial 
no contexto de recessão econômica vigente, o que demanda velocidade 
na realização de mudanças normativas em prol do desenvolvimento e 
da geração de emprego e renda no Estado do Maranhão.

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-
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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, tendo em conta as razões anteriormente expostas, 
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.
Outro ponto a ser analisado é quanto à adequação orçamentária. 

Assim sendo, observa-se que a presente Medida Provisória no primei-
ro momento pode acarretar renúncia de receita (art. 14, da LRF), mas 
permite por outro lado, a regularização do contribuinte com o Fisco Es-
tadual, e, consequentemente, a viabilização do ingresso de receitas aos 
cofres públicos estaduais para a execução das mais diversas políticas 
públicas de sua competência.

Levando-se em consideração esses aspectos é “[...] perceptível 
que existe uma troca entre a Administração Tributária e o contribuinte: 
o Fisco recebe o tributo em atraso e -                             em troca - o 
contribuinte não paga os consectários legais. [...] (STJ - REsp: 1184836 
SP 2010/0045686-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data 
de Julgamento: 20/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publi-
cação: DJe 29/04/2010).

Do Mérito.
O conteúdo da Medida Provisória nº 371, de 06 de dezembro 

de 2021, enviada pela Mensagem Governamental nº 119/2021, de-
monstra a natureza relevante da matéria legislada, bem como a urgência 
na adoção imediata da providência contida na proposição. 

Quanto ao mérito deve ser ponderado que as providências con-
tidas no texto da Medida Provisória nº 371/2021, decorre da necessi-
dade de se contribuir para a expansão dos investimentos industriais, em 
especial no contexto de recessão econômica vigente, o que demanda 
velocidade na realização de mudanças normativas em prol do desen-
volvimento e da geração de emprego e renda no Estado do Maranhão.

De acordo com o art. 150, I, da Constituição Federal é vedada 
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse diapasão, o art. 97, VI, da CTN dispõe que somente lei 
pode estabelecer “as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades”.

Portanto, o princípio da legalidade em matéria tributária 
constitui garantia ao contribuinte para conter a voracidade do fisco 
em arrecadar, sendo, portanto, corolário do princípio da segurança ju-
rídica. 

Por outro lado, funciona como garantia voltada à sociedade, vez 
que o Estado não poderá conceder benefícios fiscais por outro veículo 
normativo, que não seja mediante Lei Específica (art. 150, §6°), ou que 
possua força de Lei (Medida Provisória).

Nesse contexto, o Fisco poderá conceder Anistia (exclusão) para 
dispensa dos créditos que ainda não foram constituídos ou mesmo o 
perdão de multa de natureza sancionatória, bem como a Remissão (ex-
tinção) que diz respeito ao perdão da dívida atinente ao tributo devido, 
extinguindo o crédito tributário.

Dessa forma, qualquer exclusão, extinção, parcelamento, dis-
pensa ou redução de penalidades e juros de créditos tributários de-
verão ser realizadas mediante Lei Específica (art. 150, §6°) em obe-
diência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88 c/c 
art. 97). Portanto, constata-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 371/2021, 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 371/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                                                                   

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 983 / 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 373, de 10 de dezembro de 2021, 
que Dispõe sobre a remuneração dos servidores da Administração 
Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do 
Maranhão.

A propositura de Lei, sob exame, dispõe sobre a remuneração 
dos servidores da Administração Pública Estadual Direta, Autár-
quica e Fundacional do Estado do Maranhão.

Esclarece a Mensagem Governamental, que por meio desta 
Medida Provisória são promovidas modificações na estrutura remu-
neratória das carreiras e cargos vinculados à Administração Pública, 
abrangendo tanto ativos quanto inativos. As mudanças observam as es-
pecificidades de cada carreira, além dos benefícios concedidos a cada 
uma desde 2015. Ademais, a presente proposição observa as disponibi-
lidades orçamentárias e financeiras, bem como os indeclináveis limites 
da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Esclarece ainda, que em virtude da Lei Complementar Federal 
nº 173, de 27 de maio de 2020, os efeitos financeiros das alterações 
legislativas ora propostas somente se iniciarão em 2022. Como forma 
de preservar o compromisso do Poder Executivo com o equilíbrio das 
contas públicas, as majorações serão implantadas de forma escalona-
da: em 1º fevereiro de 2020, cada majoração será implantada em 50% 
(cinquenta por cento) e, a partir de 1º de março de 2022, cada majora-
ção será implantada em sua totalidade (cem por cento).

De conformidade, com o dispõe o § 1º, do art. 6º, da Resolução 
Legislativa                       nº 450/2004, a matéria veio a esta Comissão 
Técnica Pertinente 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 
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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

Então, conforme o entendimento da Suprema Corte Brasileira es-
posado acima, a Constituição Estadual em seu art. 42, §§ 1º e 2º, prevê 
a edição de Medidas Provisórias, bem como as vedações constantes na 
Constituição Federal (art. 62), cumprindo assim os requisitos estabele-
cidos, vejamos:

“Art. 42 – ..............................................................
§ 1º - Em caso de relevância e urgência o Governador do Estado 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo subme-
tê-las de imediato à Assembleia Legislativa, que estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. (acrescidos 
pela Emenda à Constituição nº 038, de 24/01/2003)

§ 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 cré-

ditos adicionais e suplementares ressalvado o disposto no art. 138, § 3º;
II – reservada a lei complementar;
III – já disciplinada em projeto de lei aprovado pela Assembleia 

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.

Verifica-se que a matéria tratada na presente Medida Provisória 
se enquadra dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder 
Executivo, assim como, não está incluída dentre as vedações estabele-
cidas na Magna Carta da República para edição de Medida Provisória, 
in verbis:

“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. 

(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 
de 28/08/2013)

IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provi-
mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade;

V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre projetos envol-
vendo matéria tributária só será permitida a projetos dos quais não 
decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 
068, de 28/08/2013).”

Nota-se que, a matéria tratada na presente Medida Provisória 
enquadra-se dentre aquelas que são privativas do Chefe do Poder Exe-
cutivo, pois versa sobre a organização administrativa e matéria orça-
mentária; servidores públicos do Estado, assim como, não está incluída 
dentre as vedações estabelecidas no art. 62, §1º, da CF/88.

Portanto, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade do 
assunto tratado pela referida Medida Provisória, estando em conformi-
dade com os dispostos constitucionais acima.   

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.

Nesse contexto, a relevância da matéria tratada na Medida Provi-
sória, em apreço, se trata das alterações que demonstram o compromis-
so do Poder Executivo com a valorização dos servidores públicos, com 
vistas a potencializar a qualidade e a produtividade do serviço público.

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.

Contudo, a urgência, decorre da necessidade de se garantir o 
necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços 
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a própria supremacia do in-
teresse público, o que demanda velocidade na realização de mudanças 
normativas, com vistas a garantir a prestação eficaz dos serviços públi-
cos por meio da valorização dos agentes públicos detentores de cargo 
efetivo, como bem esclarece a Mensagem que acompanha a propositura.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal esposou entendimento 
no sentido 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 o entendimento do Su-
premo Federal sobre o assunto, vejamos:   

“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-
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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.”

“Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos 
constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, verti-
dos nos conceitos jurídicos indeterminados de ‘relevância’ e ‘urgên-
cia’ (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao 
crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de po-
deres (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-
4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 
1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-
MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJde 19-9-1997).” (ADC 11-MC, voto 
do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 28-3-2007, Plenário, DJ de 
29-6-2007.) No mesmo sentido: ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, julga-
mento em 8-3-2012, Plenário, DJE de 27-6-2012.”

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.   

Da Adequação Orçamentária.
Sob o prisma da adequação orçamentária e financeira, a Medida 

Provisória não está acompanhada de exposição de motivos e nem da 
estimativa do impacto financeiro-orçamentário.

Do Mérito
Sabe-se que, a análise do mérito é a verificação da conveniência e 

oportunidade da matéria contida na referida Medida Provisória e o seu 
interesse público.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado as providências 
contidas na presente Medida Provisória, pois as alterações constantes 
na propositura de Lei, demonstram o compromisso do Poder Executivo 
com a valorização dos servidores públicos, com vistas a potencializar a 
qualidade e a produtividade do serviço público. Assim sendo, constata-
-se seu caráter meritório.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, concluo pela admissibilidade da Medida Provi-

sória nº. 373/2021, 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 373/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E  RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 984 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Projeto de Lei Complementar nº 012/2021, 

de autoria do Órgão do Ministério Público Estadual, que Transforma 

cargos do Quadro do Ministério Público do Estado do Maranhão.
Nos termos do presente Projeto de Lei Complementar, ficam 

extintos 6 (seis) cargos de Promotor de Justiça de entrância interme-
diária e criados 5 (cinco) cargos de Promotor de Justiça de entrância 
final, destinados à titularização das 5ª, 6ª e 7ª Promotorias de Justiça 
Distritais da Cidadania de São Luís e à 11ª Promotoria Cível (6ª Pro-
motor de Justiça Cível) – 2º Promotor de Interdição e Sucessões, Tutela 
e Ausência de São Luís e da 6ª Promotoria de Justiça Cível de São José 
de Ribamar, com atuação junto ao 2º Juizado Especial Cível e Criminal 
de São José de Ribamar.

Registra a exposição de motivos, que acompanha a propositu-
ra de Lei Complementar, que é estratégia atual do Ministério Público 
do Estado do Maranhão, ações no sentido de aproximar ainda mais 
os cidadãos de sua atuação institucional, pelo que decidiu o Egrégio 
Colégio de Procuradores de Justiça do Maranhão, por meio da 
Resolução nº 105/2021, pela instalação das Promotorias de Justiça                
Distritais de Defesa da Cidadania de São Luís, tendo, assim, surgido 
a necessidade de se titularizar 07 (sete) Promotores de Justiça em 07 
(sete) polos estratégicos da cidade de São Luís e adjacências. 

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição 
Federal estabelece iniciativas privativas para o Executivo, Legislativo 
e Judiciário, como também para o Ministério Público, Defensoria Pú-
blica e Tribunal de Contas em relação às matérias que tratam de sua 
organização, seus membros e servidores, como no caso em tela. 

Com efeito, é da competência do Ministério Público, a deflagra-
ção do processo legislativo quando o assunto refere-se aos seus mem-
bros, sua Lei Orgânica e seus servidores.  Neste contexto,  vejamos, o 
que determina o art. 127, §2º, da Magna Carta Federal:

“Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente,            
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional 
e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor 
ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços 
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas 
e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá 
sobre sua organização e funcionamento.” 

O Ministério Público, consideradas as prerrogativas constitucio-
nais que lhe acentuam as múltiplas dimensões em que se projeta a sua 
autonomia – dispõe de competência para praticar atos próprios de ges-
tão, cabendo-lhe por isso mesmo sem prejuízo da fiscalização externa, 
a cargo do Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas e , 
também, do controle jurisdicional, adotar as medidas que reputar neces-
sárias ao pleno e fiel desempenho da auto missão que lhe foi outorga-
da pela Lei Maior. A autonomia administrativa prevista no dispositivo 
constitucional acima descrito indica que o Ministério Público pode se 
autogerir, por exemplo, criando e/ou extinguindo seus cargos e serviços     
auxiliares, traçando a política remuneratória e os planos de carreira etc.

Nota-se que o Projeto de Lei Complementar, sob exame, na re-
dação proposta, propõe a extinção de cargos de Promotor de Justiça de 
entrância intermediária, com a concomitante criação de cargo de Pro-
motor de Justiça na entrância final.

Sendo assim, o Projeto de Lei Complementar obedece a reserva 
de iniciativa sendo formalmente constitucional, no tocante a matéria 
também não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade 
ou antijuridicidade.

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

Complementar nº 012/2021, em análise, em face de sua constituciona-
lidade, legalidade e juridicidade. 

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, reú-

nem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e Cida-
dania; Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Traba-
lho, para apreciar a matéria. 
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Os membros das comissões técnicas pertinentes, aqui reunidos, 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 012/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.  
                                    
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

Vota a favor                                                      Vota contra
Deputado Ciro Neto                                         
Deputado Rafael Leitoa                                    
Deputado Antônio Pereira                                
Deputada Professora Socorro Waquim             
Deputado Professor Marco Aurélio                     
Deputado Ariston                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 985 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 552/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 
Dispõe sobre a alteração e transformação de cargos do Quadro de Pes-
soal Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

 Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam transformados, 
na forma do art. 31, III, da Constituição do Estado do Maranhão, os 
cargos do Quadro de Pessoal Permanente da Assembleia Legislativa.

Prevê ainda a propositura, que as atribuições, requisitos e demais 
características referentes aos cargos transformados de que trata a pro-
positura, serão definidos por ato da Mesa Diretora.

Por fim, o provimento dos cargos efetivos transformados por esta 
Lei dar-se-á de forma gradual, mediante a autorização da Mesa Dire-
tora, observando as disponibilidades orçamentárias, nos termos do § 
1º, do art. 169, da Constituição Federal.

Vale ressaltar, que a presente propositura de Lei, não implicará 
em aumento de despesas e sua execução correrá à conta do orçamento 
próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, 
preceitua que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa 
dispor sobre a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art. 
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que com-
pete privativamente a Mesa Diretora dispor sobre a sua organização, 
extinção de cargos senão vejamos:

“Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras 
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:

XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de reso-
lução dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurí-
dico do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, em-
pregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que en-
quadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora (conve-
niência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da estrutura 
administrativa da Assembleia, ou seja Dispõe sobre a alteração, trans-
formação e extinção de cargos do Quadro de Pessoal Permanente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

No caso em tela, não há qualquer vício a macular o Projeto de 
Lei, estando ele em consonância com as disposições constitucionais e 
regimentais desta augusta Casa.

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

de Lei, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na 
forma do texto original

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 552/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 14 de dezembro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares                                                

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 986 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, le-

galidade e técnica legislativa do Projeto de Resolução Legislativa 
nº 058/2021, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Altera 
o caput do art. 38 à Resolução Legislativa nº 449 de 24 de junho de 
2004 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão).

Nos termos do presente Projeto de Resolução Legislativa, o caput 
do art. 38, da Resolução Legislativa nº 449 de 24 de junho de 2004, que 
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art.38 As comissões terão um Presidente e um Vice-Presidente, 
eleitos por seus pares, com mandato até o início da sessão legislativa 
subsequente à posse, permitida a recondução para o mesmo cargo para 
um único período subsequente.”

Registra a justificativa do autor da propositura sob exame, que se-
guindo a tradição republicana brasileira, os Constituintes de 1987/88 
decidiram manter na Carta Magna a vedação da reeleição dos Chefes 
do Poder Executivo.

Para dar coerência ao texto, essa vedação foi estendida aos Pre-
sidentes e demais membros das Mesas das Casas do Congresso Nacio-
nal.

Ocorre, entretanto, que, mediante a Emenda Constitucional nº 
16, de 4 de junho de 1997, o legislador constituinte derivado entendeu 
ser mais conveniente alterar esse modelo e permitir a reeleição por um 
único período subsequente.

Trata-se de regra que tem funcionado desde a eleição de 1998 e 
já se incorporou à nossa cultura política, tendo, nesse período, asse-
gurado, ao mesmo tempo, a continuidade administrativa, a soberania 
do eleitor, bem como se apresentado como anteparo consistente para 
qualquer tentativa de perpetuação no poder. Essa justificativa por si só 
atende a pertinência da matéria.

Com efeito, as resoluções constituem, em conjunto com as nor-
mas do art. 59, da CF/88 (art. 40, da Constituição Estadual), atos nor-
mativos primários, e disporão sobre a regulação de determinadas ma-
térias pelo Poder Legislativo, não incluídas no campo de incidência dos 
decretos legislativos e da lei.

Verifica-se, por oportuno, que é tema que depende unicamente da 
deliberação de seus membros, pois se trata de matéria estritamente in-
terna corporis desta Casa Legislativa. É que a ordem jurídico-constitu-
cional assegurou a cada poder, dentro do sistema da divisão harmônica 
de funções, a exclusiva competência para dispor sobre sua organização 
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e seus serviços internos.

Assim, cada Casa Legislativa, tanto quanto qualquer Tribunal ou 
Chefia do Executivo, é competente para decidir suas questões adminis-
trativas internas, sem a necessária participação de outro Poder. Nesse 
sentido, a Constituição Estadual, estabelece em seu art. 31, in verbis:

“Art. 31. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
I – eleger sua Mesa Diretora e constituir suas comissões;
II – elaborar seu Regimento Interno;
III – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, cria-

ção, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os parâ-
metros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias [...]”

Ressalte-se que a espécie normativa escolhida pelo autor da pro-
posição também é a adequada, nos termos do art. 138, V, do Regimento 
Interno desta Casa:

“Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia 

de lei ordinária matéria de competência privativa da Assembleia Le-
gislativa e os de caráter político-processual legislativo ou administra-
tivo, ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos 
[...]”

Ademais, o Regimento Interno em seu Art. 272, estabelece, in 
verbis:

 “Art. 272. O Regimento Interno poderá ser modificado ou re-
formado por meio de projeto de resolução de iniciativa da Mesa, de 
Comissão Permanente ou Especial para esse fim criada, também por 
um terço dos membros da Assembleia”.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais e regimen-
tais o Projeto de Resolução Legislativa sob exame se encontra consoan-
te o direito, estando o mesmo redigido em boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucio-

nalidade e legalidade do Projeto de Resolução Legislativa nº 058/2021. 
Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
058/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de dezembro de 2021.                                                                                                   
                                              
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                    
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Antonio Pereira                                                 
Deputado Ciro Neto                                                          
Deputado Vinicius Louro                                                 
                                                                                              

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 987/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade do Projeto de Lei nº 564 /2021,  de autoria da Mesa 
Diretora , que Dispõe sobre o reajuste do vencimento base dos cargos 
efetivos e estáveis dos Quadros de Pessoal Permanente, do reajuste 
da remuneração dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal 
Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

 Nos termos do presente Projeto de Lei, ficam reajustados em 
9% (nove por cento) o vencimento-base dos cargos efetivos e estáveis 

dos Quadros de Pessoal Permanente e a remuneração dos Cargos Co-
missionados do Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, produzindo seus efeitos financeiros a 
partir de 1º de fevereiro de 2022.

Prevê ainda a propositura, que o percentual ora proposto, 
será também aplicado aos valores da Função Gratificada - FG, da 
Gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Legislativo, instituída 
pela Resolução Legislativa nº 327, de 11 de maio de 1995 e da 
Gratificação Técnica regulamentada pela Resolução Legislativa nº 809, 
de 28 de novembro de 2016.

Vale ressaltar, que o reajuste se aplica aos proventos de 
aposentadoria e as pensões amparadas pelo art. 7º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 

Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, 
preceitua que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa 
dispor sobre a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa: 
(...)
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art. 
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que com-
pete privativamente a Mesa Diretora dispor sobre a sua organização, 
extinção de cargos senão vejamos:

 “Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras 
atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:

XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de reso-
lução dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurí-
dico do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, em-
pregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que 
enquadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora 
(conveniência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da 
estrutura administrativa da Assembleia, ou seja Dispõe sobre o reajuste 
do vencimento base dos cargos efetivos e estáveis dos Quadros de Pessoal 
Permanente, do reajuste da remuneração dos Cargos Comissionados do 
Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e dá outras providências.

No caso em tela, não há qualquer vício a macular o projeto, estan-
do ele em consonância com as disposições constitucionais e regimentais 
desta augusta Casa.

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

nº 564/2021, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridici-
dade, na forma do texto original

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 564/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 15 de dezembro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                   
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Antonio Pereira                                                 
Deputado Ciro Neto                                                          
Deputado Vinicius Louro                                                 
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 784/2021

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, tendo 
em vista a previsão contida no Art. 4º, § 2º, da Resolução Legislativa nº 
652/2012, que dispõe sobre o Auxílio-Alimentação dos servidores desta 
Casa Legislativa,

R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar o pagamento de auxílio-alimentação em pecú-

nia, complementar e exclusivamente no mês de janeiro de 2022, confor-
me previsto no art. 4º, § 2º, da Resolução Legislativa nº 652/2012, de 27 
de junho de 2012, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, a todos os 
servidores efetivos e comissionados pertencentes aos Quadros do Poder 
Legislativo Estadual.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta 
das dotações orçamentárias próprias da Assembleia Legislativa.

Art.  3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 13 de dezem-

bro de 2021. 
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputado GLALBERT CUTRIM      Deputada ANDREIA REZENDE 
    Primeiro Vice-Presidente                            Primeiro Secretário     

         Deputada DETINHA                         Deputada CLEIDE COUTINHO                                          
     Segunda Vice-Presidente                            Segunda Secretária  
              
    Deputado RILDO AMARAL          Deputado PARÁ FIGUEIREDO 
       Terceiro Vice-Presidente                          Terceiro Secretário
 
   Deputado CÉSAR PIRES                       Deputada PAULO NETO 
      Quarto Vice-Presidente                               Quarto Secretário

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


