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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 / 12 / 2021 – 5ª FEIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 16.12.2021 – (QUINTA-FEIRA)

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA 

1. 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. 

2. 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 
DA ORDEM DO DIA

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

II – PROJETO DE LEI 
EM VOTAÇÃO

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

 
4. PROJETO DE LEI Nº 494/2021, (MENSAGEM Nº 

099/2021), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ES-
TIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, VISTO QUE 
CUMPRE OS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS E INFRA-
CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL DO DISPOSTO NO ART. 18, 

DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 011 DE 10 DE SETEM-
BRO DE 1991 (DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO FINANCEIRO, A 
VIGÊNCIA, OS PRAZOS, A ELABORAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO 
DO PLANO PLURIANUAL, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEN-
TÁRIAS E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATUAL. COM PARECER 
FAVORÁVEL EMITIDO PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, 
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – RELATOR DE-
PUTADO ROBERTO COSTA.

III – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

5. PROJETO DE LEI N° 564/2021 DE AUTORIA DA 
MESA DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO VEN-
CIMENTO BASE DOS CARGOS EFETIVOS E ESTÁVEIS DOS 
QUADROS DE PESSOAL PERMANENTE, DO REAJUSTE DA RE-
MUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO QUADRO 
DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES.

IV– PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6. 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. (3ª SESSÃO).

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

 EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. 
Nº 442/21)

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 60/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONCEDE MEDA-
LHA “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR PAULO SÉRGIO VEL-
TEN PEREIRA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.RELATOR DE-
PUTADO ADELMO SOARES

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 61/2021, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, CONCEDE A 
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” 
AO RONALDO SENHOR HENRIQUE SANTOS RIBEIRO. COM 
PARECER FAVORÁVEL  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA.RELATOR DEPUTADO ADELMO 
SOARES

VI– REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

9. REQUERIMENTO Nº 447/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, SOLICITA O ENVIO DE 
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MENSAGENS DE APLAUSOS À SENHORA ROSANA IORIO 
FERREIRA- PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FO-
NOAUDIOLOGIA - 8ª REGIÃO (RN- CE- PI- MA), SENHORA 
MAYARA MORAES MACHADO SOARES- CONSELHEIRA EFE-
TIVA, E SENHORA PATRÍCIA TRINTA E FARIAS COUTINHO- 
CONSELHEIRA EFETIVA, REPRESENTANTES DO MA, BEM 
COMO TODOS OS FONOAUDIÓLOGOS, PARABENIZANDO-OS 
PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA FO-
NOAUDIOLOGIA.

10. REQUERIMENTO Nº 460/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DANIELLA TEMA, NOS TERMOS DO ART. 158, INCI-
SO VI, DO R. I., REQUER A RETIRADA DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2021, DE SUA AU-
TORIA.

11. REQUERIMENTO Nº464/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA,  SOLICITANDO QUE SEJA DIS-
CUTIDO E VOTADO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A 
PRESENTE SESSÃO,  O PROJETO DE LEI  Nº 547/2021, DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTIVO.

12. REQUERIMENTO Nº  465 /2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTI-
DO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO 
EXTRAORDINARIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PRO-
JETO DE LEI N° 579/2021, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA.

13. REQUERIMENTO Nº 466/2021, DE AUTORIA DOS 
DEPUTADOS CARLINHOS FLÔRENCIO E VINICIUS LOURO, 
SOLICITANDO QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME 
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINARIA, LOGO 
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI N° 580/2021, 
DE AUTORIA DA PODER EXECUTIVO.

VII - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA 

14. REQUERIMENTO Nº 461/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO GLALBERT GUTRIM, NOS TERMOS DO QUE 
DISPÕE O REGIMENTO INTERNO DESTE PODER, REQUER, 
QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR A FAMÍLIA DO 
SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PARENTE ALVES, FALECIDO 
ONTEM DIA 13/12/2021.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 16/12/2021 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 559/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WENDELL LAGES, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA ESTADUAL O INSTITUTO ECO BOA HORA.

PROJETO DE LEI Nº 560/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDA-
DE DA EMISSÃO DE DIPLOMAS EM BRAILE PARA OS ALUNOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL, POR PARTE DAS INS-
TITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL, MÉDIO E DE ENSINO SUPERIOR EM ATUAÇÃO NO ESTA-
DO DE MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 561/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DA BARRAGEM DO RIO 
FLORES.

PROJETO DE LEI Nº 562/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI O DIA DE LUTO 
EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS FATAIS, PELAS COMPLICAÇÕES 
ORIUNDAS DA COVID-19 NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 563/2021, DE AUTORIA DA DEPU-

TADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL EM HOMENAGEM E GRATIDÃO AOS PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE QUE ATUARAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA A 
COVID-19, NO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 2ª 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.

PRIORIDADE -  3ª SESSÃO E ÚLTIMA 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:
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.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA 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 
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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

Diretoria Geral de Mesa, 16 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 quinze de dezembro de dois mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
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, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Bra-
ga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Neto Evangelista, 
Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socor-
ro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, 
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula 
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia 
Martins Rezende, Daniella Tema, Detinha, Doutora Helena Duailibe, 
Edson Araújo, Fábio Macedo, Mical Damasceno, Pará Figueiredo e 
Pastor Cavalcante.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para 
fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhora 
Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CIRO NETO – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 559 / 2021.

Declara de Utilidade Pública Esta-
dual o Instituto Eco Boa Hora. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

ESTADO DO MARANHÃO 

MENSAGEM Nº 128 /2021 São Luís, 15 de dezembro de 2021. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados e das 
Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que dispõe sobre a regularização de passivos 
ambientais e sobre o requerimento de licenças ambientais junto à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA. 

Nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (art. 59), a União, 
os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental 
(PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de possibilitar que tais posses e 
propriedades adaptem-se às normas ambientais nacionais. 

Em âmbito estadual, por meio da Lei nº 10.276, de 7 de julho de 2015, foi 
instituído o Programa de Regularização Ambiental de Propriedade e Atividade Rural, que tem 
por objetivo promover a regularização das propriedades e posses rurais inserindo-as no sistema 
do Cadastramento Ambiental Rural - CAR. 

Por meio do PRA, é possível que empreendedores/produtores celebrem termos 
de compromisso junto ao órgão ambiental estadual com vistas a estabelecer condições e prazos 
para o cumprimento das exigências legais destinadas à regularização ambiental da propriedade 
rural. 

De acordo com o Decreto Federal nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, o Sistema 
de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) é o sistema eletrônico de âmbito nacional destinado ao 
gerenciamento de informações ambientais dos imóveis rurais, no qual deverão ser 
disponibilizadas, ainda, informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos 
imóveis rurais de todo o território nacional (art. 3°, V). Apesar da previsão normativa, a atual 
versão do SICAR não possui a opção de adesão e registro de informações acerca ela 
execução dos Programas de Regularização Ambiental. 

Por essa razão, a execução do Programa de Regularização Ambiental de 
Propriedade e Atividade Rural em âmbito estadual resta prejudicada. Nesse contexto, como 
forma de estimular a regularização ambiental de passivos ambientais, a proposta legislativa 
em comento disciplina a possiblidade de regularização ambiental mediante formalização de 
termo de compromisso em processo administrativo específico junto à SEMA. 

Na oportunidade, é estabelecido, ainda, que o requerimento de licenciamento 
ambiental pode ser comprovado mediante certidão expedida pela Secretalia de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), a qual não exime o requerente da responsabilidade 
pelas infrações que eventualmente tenha praticado. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Estadual OTHELINO NETO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
Palácio Manuel Beckman 
Local I 

ESTADO DO MARANHÃO 

MENSAGEM Nº 128 /2021 São Luís, 15 de dezembro de 2021. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados e das 
Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que dispõe sobre a regularização de passivos 
ambientais e sobre o requerimento de licenças ambientais junto à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA. 

Nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (art. 59), a União, 
os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental 
(PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de possibilitar que tais posses e 
propriedades adaptem-se às normas ambientais nacionais. 

Em âmbito estadual, por meio da Lei nº 10.276, de 7 de julho de 2015, foi 
instituído o Programa de Regularização Ambiental de Propriedade e Atividade Rural, que tem 
por objetivo promover a regularização das propriedades e posses rurais inserindo-as no sistema 
do Cadastramento Ambiental Rural - CAR. 

Por meio do PRA, é possível que empreendedores/produtores celebrem termos 
de compromisso junto ao órgão ambiental estadual com vistas a estabelecer condições e prazos 
para o cumprimento das exigências legais destinadas à regularização ambiental da propriedade 
rural. 

De acordo com o Decreto Federal nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, o Sistema 
de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) é o sistema eletrônico de âmbito nacional destinado ao 
gerenciamento de informações ambientais dos imóveis rurais, no qual deverão ser 
disponibilizadas, ainda, informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos 
imóveis rurais de todo o território nacional (art. 3°, V). Apesar da previsão normativa, a atual 
versão do SICAR não possui a opção de adesão e registro de informações acerca ela 
execução dos Programas de Regularização Ambiental. 

Por essa razão, a execução do Programa de Regularização Ambiental de 
Propriedade e Atividade Rural em âmbito estadual resta prejudicada. Nesse contexto, como 
forma de estimular a regularização ambiental de passivos ambientais, a proposta legislativa 
em comento disciplina a possiblidade de regularização ambiental mediante formalização de 
termo de compromisso em processo administrativo específico junto à SEMA. 

Na oportunidade, é estabelecido, ainda, que o requerimento de licenciamento 
ambiental pode ser comprovado mediante certidão expedida pela Secretalia de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), a qual não exime o requerente da responsabilidade 
pelas infrações que eventualmente tenha praticado. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Estadual OTHELINO NETO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
Palácio Manuel Beckman 
Local I 

PROJETO DE LEI N° 580 / 2021 

ESTADO DO MARANHÃO 

Dispõe sobre a regularização de 
passivos ambientais e sobre o 
requerimento de licenças 
ambientais junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais - SEMA. 

Art. 1 ° Em caso de lacunas no Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR 
que torne inviável a adesão a Programa de Regularização Ambiental, o empreendedor poderá 
celebrar, junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), termo 
de compromisso em processo administrativo específico com vistas à regularização de seus 
passivos ambientais. 

Art. 2° As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, 
de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade, sendo o seu 
deferimento precedido de análise técnica. 

§ 1 º Quando acompanhado da documentação necessária para análise do pedido,
o requerimento de licenciamento poderá ser comprovado por meio de certidão expedida pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA).

§ 2° A certidão a que se refere o § 1 º deste artigo, destinada a comprovar a 
apresentação de pedido de licenciamento, terá validade de 90 (noventa) dias e poderá ser 
renovada a pedido do interessado, desde que comprovada a regularidade do processo de 
1 icenciamento. 

§ 3° O disposto no artigo não isenta o empreendedor da responsabilização pelas 
infrações que tenham sido praticadas. 

§ 4° Enquanto pendente a análise administrativa, a ser realizada no prazo previsto 
na legislação, a certidão de que trata o § 1 ° permitirá temporariamente o acesso a crédito 
bancário. 

Art. 3º Esta Lei entra em g data de sua publicação. 

!;l;, 
FLÁVIO DINO 

Gover ador do Estado do Maranhão 
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NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - É declarado de Utilidade Pública Estadual o Instituto 
Eco Boa Hora.

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

Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2021. - Wendell Lages 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Instituto ECO BOA HORA, é pessoa jurídica de direito priva-
do, sem fins lucrativos, de caráter científico, tecnológico, educacional e 
socioambiental, por tempo de duração indeterminado. Com sede á Rua 
Boa Esperança, Bairro São Sebastião, n°13, e foro no Município de 
Urbano Santos – MA.

Tem por objetivo contribuir para a inovação na gestão das políti-
cas sociais, através do desenvolvimento e estímulo à implementação de 
novos modelos de gestão setorial e intersetorial voltada para este fim, 
em especial a da saúde, meio ambiente, assistência social, educação, 
habitação, planejamento e gestão urbana, bem como com o desenvolvi-
mento econômico social.

Este Instituto dedica suas atividades por meio da execução direta 
de projetos, programas ou planos de ações, por meio da doação de re-
cursos físicos, humanos e financeiros e tem por finalidade, promover, 
difundir, intervir, prestar assistência técnica e atuar na área da assistên-
cia social no que se refere à proteção social básica e especial, na pro-
fissionalização e geração de renda das famílias atendidas, observando 
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de 
raça cor, gênero ou religião.

Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos no-
bres pares, para a aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2021. - Wendell Lages 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 560/2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
emissão de diplomas em braile para os 
alunos portadores de deficiência visual, 
por parte das instituições públicas e pri-
vadas de ensino fundamental, médio e de 
ensino superior em atuação no Estado de 
Maranhão. 

Art. 1° Ficam as instituições públicas e privadas de ensino funda-
mental, médio e de ensino superior, em atuação no Estado de Maranhão, 
obrigadas a emitirem, a pedido do aluno ou seu responsável legal, uma 
via do Diploma de Conclusão de Curso confeccionado em Braile, me-
diante a identificação tátil de suas informações, para atender ao aluno 
portador de deficiência visual. 

§ 1° O diploma em braile deve seguir o mesmo prazo de expedi-
ção e registro do diploma regular e conter os mesmos dados obrigató-
rios previstos na legislação aplicável. 

§ 2° A expedição da via do diploma em braile não desobriga as 
instituições de ensino previstas no caput deste artigo da expedição do 
diploma em impressão comum. 

§ 3° Fica vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer 
natureza para a expedição da via em braile do diploma. 

Art. 2° O descumprimento às disposições previstas na presen-
te Lei acarretará à instituição de ensino infratora multa de 22 (vinte e 
duas) UPF/MA, aplicada em dobro em caso de reincidência. 

Art. 3° Os valores arrecadados com as aplicações da multa pre-
vista nesta Lei serão revertidos ao Fundo Estadual da Saúde. 

Art. 4° O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas insti-
tuições públicas de ensino não exime a responsabilização administrati-
va de seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável, por 
meio de instauração de processo administrativo.

Art. 5° Esta Lei entra 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

PROJETO DE LEI Nº 561/2021

Declara de utilidade pública a AS-
SOCIAÇÃO DOS PESCADORES DA 
BARRAGEM DO RIO FLORES. 

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DOS 
PESCADORES DA BARRAGEM DO RIO FLORES, com sede no 
Município de Joselandia, no Estado do Maranhão.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 20 DE OUTUBRO DE 2021. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 562 / 2021.

Institui o Dia de Luto em Memória 
das Vítimas Fatais, pelas complicações 
oriundas da Covid-19 no âmbito do Esta-
do do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o dia em Memória das Vítimas Fatais, 
pelas complicações oriundas da Covid-19, a ser lembrado anualmente 
em 29 de março.

Art. 2º - No dia instituído por esta lei, as bandeiras das reparti-
ções públicas do Estado permanecerão hasteadas a meio mastro e será 
realizado um minuto de silêncio nos eventos oficiais.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão – 15 / 12 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

JUSTIFICATIVA

A declaração oficial de estado de Pandemia da Covid-19 pela Or-
ganização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, mais do que 
uma crise sanitária, expôs uma profunda crise social.

Crise social esta que, tendo raízes históricas, dificultou uma res-
posta mais consistente à tragédia que sucedeu à difusão do vírus pelo 
mundo.

Em todo o planeta o debate sobre a conduta de governantes frente 
a crise sanitária já tem resultados importantes. A título de exemplo, o 
parlamento britânico divulgou relatório que é resultado de uma comis-
são de inquérito que critica a postura do premiê Boris Johnson na con-
dução inicial de enfrentamento à Covid-19, caracterizando como um 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2021 7
“fracasso de saúde pública” acreditar na chamada imunidade coletiva, 
ou de rebanho, como algo eficaz. Tal relatório servirá de base para ação 
judicial a ser iniciada em 2022.

No Brasil, além da Comissão Parlamentar de Inquérito no Sena-
do, temos vários procedimentos judiciais apurando responsabilidades 
de entes públicos e privados.

Contudo, temos que ir mais adiante. Devemos registrar, em data 
oficial, a tragédia da pandemia em terras maranhense e optar por atri-
buir à data do primeiro registro de óbito formalizado no estado, 29 de 
março de 2020, como dia estadual dedicado à memória das vítimas fa-
tais e de solidariedade aos familiares das mesmas.

Diante de todas as mortes e consequências da pandemia, garantir 
o Dia de Luto é demarcar o direito à memória em respeito a todos que 
morreram, e como alerta à sociedade do que ela enfrentou.

A crise sanitária, junto com sua dimensão biológica, é antes de 
mais nada uma crise social, política e cultural. Se é inevitável o apa-
recimento de vírus, como o Sars-Cov-2, suas consequências poderiam 
ter sido mitigadas. Nesse sentido, o papel dos governantes, dos poderes 
legislativos, do Judiciário e da sociedade civil em geral, seria determi-
nante para a contenção da pandemia. No caso do Brasil, o Poder Execu-
tivo resistiu em acompanhar as preocupações das autoridades sanitárias 
internacionais, nacionais e até mesmo estaduais. Eis porque o Direito à 
Memória é também objeto desta proposição.

Pelas razões acima expostas conto com o apoio dos nobres pares 
desta Casa para aprovação deste projeto.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão – 15 / 12 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

PROJETO DE LEI Nº 563 / 2021.

Institui o Dia Estadual em 
Homenagem e Gratidão aos Profissionais 
da Saúde que Atuaram na Linha de 
Frente Contra a COVID-19, no Estado do 
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual em Homenagem e Gratidão 
aos Profissionais da Saúde que Atuaram na Linha de Frente Contra a 
COVID-19, no Estado do Maranhão, a ser celebrado anualmente no dia 
07 de abril, data em que se comemora o Dia Mundial da Saúde, criado 
pela Organização Mundial da Saúde - OMS.

Art. 2º - O dia instituído por esta Lei tem por finalidade garantir 
a consecução dos seguintes objetivos:

I - Demonstrar o reconhecimento da população maranhense ao 
trabalho desempenhado por todos os profissionais da área da saúde 
que atuaram na linha de frente contra a COVID-19, que agindo com 
destreza e bravura, arriscaram a própria vida para cuidar das pessoas 
acometidas pela referida doença infectocontagiosa durante a pandemia;

II - Evitar que a luta desses profissionais durante o período atípico 
e desafiador da pandemia seja esquecida com o passar do tempo;

III - Conscientizar os profissionais da saúde e a sociedade acerca 
da função social desses profissionais;

IV - Alertar a sociedade a respeito da necessidade de pensar 
coletivamente e agir em prol do bem comum, sobretudo em momentos 
de crise, como a que foi causada pela pandemia de COVID-19, a fim de 
minorar os problemas gerados pelas crises e evitar o agravamento delas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão – 15 / 12 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-

DUAL

JUSTIFICATIVA

Mais de um ano após o início da pandemia do Coronavírus, os 
profissionais da saúde continuam no combate incessante contra o vírus, 
demonstrando força e resiliência em pleno pico da pandemia.

Nós todos estamos vivendo um momento que, enquanto seres 
humanos, nos deixa bastante frágeis. E essa homenagem é um sinal 
de empatia com a vida dos nossos colaboradores, que têm se colocado 
totalmente à disposição para cuidar de tantas pessoas, principalmente 
neste período, que é um dos mais graves da pandemia.

Obviamente que essa homenagem é pequena diante da dedicação 
dos referidos profissionais, mas é certo que ela cumpre o papel de 
alentar e reforçar o quanto são imprescindíveis à vida da população.

Destarte, conto com o apoio dos Nobres Pares à aprovação desta 
propositura.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão – 15 / 12 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

PROJETO DE LEI N° 579 /2021

Dispõe sobre a alteração e transfor-
mação de cargos comissionados da Estru-
tura Administrativa da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

Art. 1º Ficam transformados na estrutura administrativa da As-
sembleia Legislativa, na forma do art. 31, inciso III, da Constituição 
do Estado do Maranhão, 84 (oitenta e quatro) cargos comissionados 
de Assessor Especial Legislativo, Simbologia DGA, em 84 (oitenta e 
quatro) cargos comissionados de Técnico Parlamentar Especial, Sim-
bologia ISOLADO.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à 
conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

Art.3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, pro-
duzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2022, 
revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em 
13 de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO               
Presidente

Deputado GLALBERT CUTRIM
1° Vice Presidente

Deputada ANDREIA REZENDE
Primeiro Secretário

Deputada DETINHA
2° Vice Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segundo Secretário

Deputado RILDO AMARAL
3° Vice Presidente

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Terceiro Secretário

Deputado CÉSAR PIRES
4° Vice Presidente

Deputado PAULO NETO
Quarto Secretário
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PROJETO DE LEI N° 581/2021

Dispõe sobre os procedimentos 
para o licenciamento ambiental de ope-
ração corretiva – LAO Corretiva, a ser 
adotado por empreendimentos agrossil-
vipastoris já instalados ou em operação e 
estabelece outras providências.

Art. 1º São sujeitas ao Licenciamento Ambiental de Operação 
Corretiva – LAO Corretiva, todas as atividades agrossilvipastoris po-
tencialmente causadoras de degradação ambiental, e assim conside-
radas pelo órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental, 
através de suas portarias, devendo quando do licenciamento o Relatório 
Ambiental Simplificado – RAS de que especifica a Resolução nº 279/01 
do CONAMA, observar a(s): 

I - Descrição do Projeto com seus objetivos, justificativas e al-
ternativas tecnológicas e locacionais com especificação de toda a área 
de influência; 

II - Diagnóstico e Prognóstico Ambiental com descrição dos pro-
váveis impactos ambientais da implantação e da atividade operacional, 
considerando o projeto, as alternativas de redução ou eliminação dos 
impactos, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e as indi-
cações dos métodos, técnicas e critérios para sua identificação, quanti-
ficação e interpretação; 

III - Medidas Mitigadoras e Compensatórias de Controle para 
caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, a 
interação dos diferentes fatores ambientais e as medidas corretivas, dos 
impactos que não possam ser evitados; 

Art. 2° A emissão da Licença Ambiental de Operação Corretiva 
se dará, no máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do 
protocolo do requerimento da respectiva licença, que deverá ainda ob-
servar os seguintes prazos: 

I – 10 (dez) dias para instauração do processo administrativo com 
juntada de toda documentação apresentada, encaminhamento ao Setor 
de Licenciamento, e nomeação da Comissão ou Equipe técnica respon-
sável pela análise do pedido de licença; 

II - 30 (dias) dias para apresentação do Parecer da Comissão ou 
Equipe Técnica responsável opinando sobre o deferimento ou indeferi-
mento da licença ambiental; 

III – 20 (vinte) dias para emissão ou indeferimento da licença 
por parte da autoridade administrativa competente mediante decisão 
fundamentada; 

Parágrafo Primeiro: Poderá ser suspensa em até 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta), desde que necessários e justificáveis, 
a contagem do prazo de que trata o inciso II acima, para a realização 
de eventuais estudos complementares, mediante solicitação do próprio 
interessado, do Ministério Público Estadual ou do Órgão Ambiental. 

Parágrafo Segundo: O prazo máximo para emissão da LAO Cor-
retiva será de 120 (cento e vinte) dias, desde que cumpridas todas as 
eventuais condicionantes, sendo atribuído eficácia da licença ao pro-
tocolo. 

Parágrafo Terceiro: O protocolo e os prazos a que se refere este 
artigo serão controlados por meio do Sistema SIGLA. 

Art. 3º O licenciamento ordinário será efetuado por meio da 
emissão de Licença Ambiental para Atividades Agrossilvipastoris e Au-
torizações Ambientais para Uso Alternativo do Solo em Imóveis Rurais 
no Estado do Maranhão, assim considerados por ato normativo editado 
pelo gestor do órgão estadual responsável pelo licenciamento ambien-
tal. 

Art. 4º O coordenador da equipe técnica responsável pela análise 
do processo deverá verificar, antes da elaboração do parecer final con-
clusivo, a necessidade de solicitar manifestação de técnico da área para 
os casos de licenciamento ambiental com exigência de elaboração de 
EIA/RIMA e/ou para os casos definidos por ato normativo do próprio 
órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental. 

Art. 5º Não estão sujeitas ao Licenciamento Ambiental para efei-
tos de concessão de linhas de crédito ou financiamento bancário, as 
áreas de uso rural consolidado, nos termos da Lei n. Lei Nº 12.651, de 
25 de maio de 2012, que se destinem a: 

I - Correção e outros serviços de conservação do solo; 
II - Aquisição de máquinas, implementos e equipamentos agrí-

colas; 
III - Construção e recuperação de cercas, currais, apriscos, barra-

cões, galpões, “packing-houses” e habitações rurais; 
IV - Aquisição de animais para recria e engorda, matrizes, repro-

dutores, sêmen, embriões, sementes, mudas e outros insumos; 
V - Limpeza de pastagem sem derrubada de árvores nativas; 
VI - Obras e serviços rotineiros de manutenção de estruturas e 

equipamentos pré-existentes; 
VII - obras de manutenção de estradas em propriedade agrícola, 

desde que não interfiram na vazão e no fluxo normal das águas, não alte-
rem suas características químicas e biológicas e não impeçam o acesso 
aos corpos hídricos; 

VIII - construção de pequenas barragens de retenção de águas 
pluviais para dessedentação de animais domésticos. 

Parágrafo Único - O represamento de águas fluviais, inclusive em 
cursos d´água intermitentes, está sujeito à Outorga de Uso de Recursos 
Hídricos e ao Licenciamento Ambiental. 

Art. 6º - O órgão estadual responsável pelo licenciamento am-
biental disponibilizará para consulta, na rede mundial de computadores, 
cópia da licença ambiental. 

Art. 7º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei. 
Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário. 

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. São Luís, 15 de Dezembro de 2021. - VINICIUS LOURO

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto trata dentre outras providências das condições 
e critérios para concessão de Licença Ambiental de Operação Corre-
tiva – LAO Corretiva, modalidade de licenciamento que vem sendo 
adotada por vários outros Estados da Federação, para empreendimen-
tos agrossilvipastoris já devidamente instalados ou em operação, e que 
precisam se adequarem às normas legais de licenciamento. Contudo, 
tais exigências tem se mostrado onerosas a estes empreendimentos, o 
que tem inviabilizado novos investimentos, assim como tem acarretado 
entraves ao desenvolvimento econômico de diversas regiões do nosso 
Estado. Eis portanto, uma proposição prudente, necessária, urgente 
e conciliável na esfera do conjunto normativo dos regramentos 
ambientais estaduais e nacionais, que urge ser apreciada e votada 
pelos(as) Senhores(as) Deputados(as) para, posteriormente, ser adotada 
pelo Órgão Estadual responsável pelos Licenciamentos Ambientais de 
empreendimentos agrossilvipastoris. 

Sabemos da importância e da necessidade da adoção de todas as 
medidas possíveis para proteger o meio ambiente e evitar a sua degra-
dação, mas é necessária a adoção de políticas públicas céleres de licen-
ciamento ambiental que agilizem e fomentem a retomada da economia, 
especialmente nesse momento crucial e excepcional da Pandemia. Tudo 
isto para que se permita a continuidade das operações de fomento e 
financiamento ao custeio dessas atividades agrossilvipastoris, cuja vo-
cação é preponderante em nosso Estado, e ainda para que se viabilize o 
necessário licenciamento ambiental em áreas produtoras marcadas por 
situações já consolidadas e que sofrem apenas manutenção de manejo, 
e imprescindíveis para que se evite solução de continuidade, que facil-
mente tem ocorrido em face das condições estruturais do órgão estadual 
responsável pelo Licenciamento ambiental. 

Por outro lado, levando-se em consideração que a Egrégia 
3º. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação n. 
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5019474-60.2014.4.04.7200/SC), concluiu que esse tipo de licença é 
uma alternativa para as atividades em andamento, dispensando o re-
querimento de licença prévia e de instalação, pois é procedimento que 
não permite supressão de vegetação ou utilização de recursos hídricos 
sem outorga. Acreditamos ser uma proposta ambientalmente viável e 
factível, frente a necessidade de estabelecer procedimentos simplifica-
dos para o licenciamento ambiental dos empreendimentos com impacto 
ambiental reduzido, conforme já normatizou o CONAMA por meio da 
Resolução 279/01, onde fez exsurgir o denominado Relatório Ambien-
tal Simplificado - o RAS para os fins de atender os momentos de crise, 
como este. 

A nossa proposta de LAO Corretiva agrega e estimula o licen-
ciamento ao não imputar como ilícitas as condutas de empreendedores 
que se comprometeram a licenciar atividades que já estavam em anda-
mento. Do contrário passaria a funcionar como uma armadilha ao em-
preendedor, que, ao procurar regularizar seu empreendimento, inevita-
velmente acabaria respondendo por uma infração ambiental, nos termos 
da Legislação aplicável. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. São Luís, 15 de Dezembro de 2021. - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO N° 464 /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 547/2021, de 
autoria Do Poder Executivo .

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

REQUERIMENTO N° 465 /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 579/2021, de 
autoria da Mesa Diretora.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 
2021. - Ricardo Rios - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 466/2021

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 580/2021, de 
autoria do Poder Executivo e o Projeto de Lei  Nº 581/2021, de autoria 
do Deputado Vinícius Louro.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 
2021. - Deputado Estadual - Carlinhos Florêncio - Deputado Esta-
dual - Vinicius Louro

INDICAÇÃO Nº 5887/2021
                                             
Senhor Presidente

Nos termos que dispõe o Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência que, ouvi-
da a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão Flávio Dino, que seja autorizado o 
Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado da Saúde do 
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Maranhão – SES/MA, as medidas legais e administrativas para CRIAR, 
IMPLANTAR E MANTER EM FUNCIONAMENTO, uma unidade de 
saúde, na modalidade MULTICLINICAS, a ser localizada no bairro do 
Coroadinho, cidade de São Luís – MA, beneficiando as populações dos 
bairros daquela Região.

Considerando os termos de reportagem do site G1 – Maranhão, 
datada de 19/05/2020, São Luís é a quinta capital brasileira com o maior 
número de domicílios em aglomerados subnormais, também conheci-
dos como favela, invasão, baixada, comunidade, palafita, loteamento, 
ente outros, contava com 14.423 domicílios, com uma população equi-
valente a 100.000 habitantes, havendo carência por serviços públicos 
essenciais, como saneamento e saúde.

Ante ao exposto, solicitamos aos demais pares a aprovação da 
presente indicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 14 de dezembro de 2021. - ARNALDO MELO 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5888/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio 
Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Senhor 
Cleiton Noleto, que autorize, em caráter emergencial, a recuperação e 
infraestrutura da camada asfáltica da R. Pernambuco,157, Chácara Bra-
sil, Bairro Turu, a inclusão no “Programa Mais Asfalto”. A presente 
indicação visa melhorar o acesso e a trafegabilidade da população nas 
principais ruas e avenidas da cidade que se encontram em péssimas 
condições, necessitando de serviços urgentes de infraestrutura.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 14 de Dezembro 
de 2021. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5889/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao 
Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Senhor Cleiton 
Noleto, que autorize, em caráter emergencial, a recuperação e infraes-
trutura da camada asfáltica da R. Coronel Eurípedes, Bairro Turu, para  
inclusão no “Programa Mais Asfalto”. A presente indicação visa me-
lhorar o acesso e a trafegabilidade da população nas principais ruas e 
avenidas da cidade que se encontram em péssimas condições, necessi-
tando de serviços urgentes de infraestrutura.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 14 de Dezembro 
de 2021. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 5890/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto ao 
Secretário de Estado da Saúde, Sr. Carlos Lula, para que determine a 
inclusão do município de Cândido Mendes nas ações do Programa 
Saúde na Praça, objetivando proporcionar um acesso mais democráti-
co a saúde, uma vez que o evento é aberto para a população e conta com 
a atuação de profissionais de ponta na área médica.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 13 
de dezembro de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5891 /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 EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de AM-
PLIAR OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE CONCEDIDOS AOS 
PROFESSORES  DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DA ME-
DIDA PROVISÓRIA 379/2021 PARA 31,3% NOS TERMOS DA 
LEI FEDERAL Nº 11.738, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL 
MEC/ME 8, DE 24/9/2021 QUE DISPÕE QUE O PISO DEVERÁ 
TER AUMENTO DE 31,3% EM JANEIRO DE 2022 E DO ART. 
32  DA LEI ESTADUAL Nº 9.860/13.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibi-
lidade de ampliar os percentuais de reajuste concedidos aos professores  
da educação básica através da medida provisória 379/2021 para 31,3% 
nos termos da Lei Federal nº 11.738, da portaria interministerial MEC/
ME 8, de 24/9/2021 que dispõe que o piso deverá ter aumento de 31,3% 
em janeiro de 2022 e do art. 32  da Lei Estadual nº 9.860/13.

A solicitação tem como fundamento a insatisfação dos profes-
sores perante o aumento concedido através da medida provisória que 
concedeu o percentual de apenas 8% de forma parcelada, contrariando 
os dispostos na Lei do Piso que estabelece o percentual de 31, 3%. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, 14 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 5892 /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 EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de AM-
PLIAR OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE CONCEDIDOS AOS 
SERVIDORES ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 373/2021 
AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PARA PELO ME-
NOS 30%.
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Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-

bilidade de ampliar os percentuais de reajuste concedidos aos servido-
res públicos estaduais para pelo menos 30%. A solicitação tem como 
fundamento a insatisfação dos servidores públicos em geral diante do 
aumento de até 9% concedido através da medida provisória 373/2021, 
considerado insuficiente por diversas categorias de servidores por não 
cobrir as perdas inflacionárias dos últimos 7 anos. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, 14 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 5893 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVER-
NADOR FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de 
INCLUIR OS SERVIDORES PERTENCENTES AO SUBGRUPO 
GESTÃO DE TRÂNSITO QUE ATUAM NO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN PARA RECEBIMENTO 
DE REAJUSTE DE 50% PARA ASSISTENTES DE TRÂNSITO, 
POIS RECEBEM UM SALÁRIO-BASE DE R$ 1.400,00 E DE 
15% PARA OS ANALISTAS, POIS RECEBEM SALÁRIO-BASE 
DE R$ 4.400,00. 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir os servidores pertencentes ao subgrupo gestão de 
trânsito que atuam no Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN 
para recebimento de reajuste de 50% para assistentes de trânsito, pois 
recebem um salário-base de R$ 1.400,00 e de 15% para os analistas, 
pois recebem salário-base de R$ 4.400,00. A solicitação tem como fun-
damento a insatisfação dos servidores que atuam na autarquia e não 
foram contemplados pela medida provisória 373/2021 e enfrentam uma 
defasagem salarial que atinge os servidores há 7 anos. A concessão de 
reajuste para esses servidores é urgente, tendo em vista as perdas sala-
riais desde o ano de 2013 diante da alta da inflação, porém, os salários 
permanecem congelados. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, 14 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 5894 / 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 a pavimen-
tação asfáltica por meio de bloquetes, no bairro  Nossa Senhora da Luz, 
localizado em Paço do Lumiar.

Após ouvir as demandas locais da comunidade, constatou-se a 
necessidade da pavimentação asfáltica no Bairro Nossa Senhora da 
Luz. De acordo com as lideranças locais e tendo em vista a planilha 
apresentada e anexada neste documento, solicitamos o atendimento ao 
nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman”. São Luís, 14 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 N° 5895 / 2021
  
Senhor Presidente, 

Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, expresso no art. 152, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, 
seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do 
Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino, bem como ao Sr. Secre-
tário  de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Sr. Márcio 
Jerry, e ao Sr. André dos Santos Paula, Presidente da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), a presente Indicação, 
solicitando a construção de sistema de abastecimento de água completo, 
poço artesiano, caixa de água e sistema de distribuição para 50 casas, na 
comunidade do Negra Velha, situada no município de Luís Domingues. 

A melhoria do abastecimento do Sistema de Água se faz necessá-
ria para melhores condições de vida da população, e não existe qualquer 
sistema de abastecimento na comunidade.

Então se faz indispensável uma ação do Poder Público para que 
esta solicitação seja concretizada de fato, melhorando a qualidade de 
vida da população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - CARLINHOS FLORÊNCIO - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CIRO NETO – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por 
cinco minutos, sem 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, nosso mais cordial bom 
dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, trazemos à tribuna 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, mais uma vez, a 
repercussão sobre o ínfimo reajuste praticado pelo Governo do Estado 
do Maranhão aos servidores do Estado, inclusive havíamos falado 
ontem que o governador estava envergonhado, estava calado, não havia 
falado nada ainda sobre reajuste, mas aí, ao final da noite, ele publicou 
um banner falando que os reajustes que concedemos, ao longo dos 
últimos sete anos, professor de 40 horas, de início de carreira, passará 
a receber R$ 6.867,00 e o de 20 horas, a metade disso. Além disso, o 
nosso piso é de 20 horas. Falou de todas categorias que, ao longo dos 
últimos sete anos, receberam benefícios, só não pode conceder mais 
por conta da Lei Federal Complementar 173/2020. Balela, enchimento 
de linguiça, mentira! Os próprios professores e servidores foram lá 
desmentir o governador, no Instagram do governador, no Twitter 
do governador. Conversa mole, governador. O Fórum Financeiro 
do Estado gasta com pessoal, está na casa de 37% e boa parte deles 
é de cargos de comissionado. Então, foram os últimos sete anos que 
a lei complementar proibiu, ou seja, a população não é mais besta, e 
eu vou repetir o que eu falei, ontem: servidor público do Maranhão 
e aposentados, não votem em Flavio Dino e em seus candidatos. 
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Servidor público do Estado do Maranhão e aposentados, não votem em 
Flávio Dino e nos seus candidatos. Não votam! Pode ter certeza disso. 
Então, governador, apresentamos uma emenda, indicação, solicitando 
reajustes para os professores de 31,3% e o reajuste de 58% para todos 
os servidores públicos do Estado do Maranhão. Essa é a solicitação 
dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Chamamos atenção 
para outro detalhe muito importante. Vamos apreciar a LOA, vamos 
votar a LOA, mas trazemos aqui uma grave denúncia cometida pelo 
Governador Flávio Dino. A Secretaria de Agricultura Familiar, que 
tinha R$ 76 milhões, passou de R$ 76 milhões para R$ 86 milhões. Uma 
Secretaria que foi recheada para ajudar a eleger o secretário a deputado 
estadual. Isso é crime, crime fiscal. E mais grave, mais grave ainda, na 
Secretaria de Estado de Governo, de R$ 76 milhões de 2021, um gasto 
de R$ 433 milhões. Crime fiscal. E vejam só o absurdo, o Governador 
gastando em obras públicas R$ 168 milhões; manutenção e conservação 
de bens, R$ 41 milhões; aluguel de aeronaves, R$ 13 milhões. Senhoras 
e senhores, tudo isso aqui não tem nada a ver com a Secretaria de 
Governo, a Secretaria de Governo tem como metas e objetivos gestão e 
tecnologia, gestão de sistema, gestão estratégica, apoio administrativo. 
Desvio de função e crime fiscal. Vamos detalhar todas as informações 
para apresentar ao Ministério Público de improbidade e ao Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão. E, por último, Senhor Presidente, para 
finalizar, ontem, a repercussão da nossa denúncia na cidade de Codó. 
Vieram dizer que o contrato não era assinado pelo Dr. Nagib, aquela 
imoralidade que eu denúncia ontem, o prédio lá do Detran que pertence 
à família do senhor Francisco Nagib, que é diretor do Detran. E ele 
assinou o contrato de aluguel do prédio por R$ 108.000,00 (cento e 
oito mil reais). E vejam só a palhaçada. Vejam, senhoras e senhores. 
Está aqui o documento, documento do dia 17 de setembro de 2021, 
assinado pelo pai e assinado pelo filho. Documento assinado pelo pai e 
o documento assinado pelo filho, 17 de setembro de 2021. Vou divulgar 
para a imprensa nas redes sociais para que tomem conhecimento. Estou 
indo à cidade de Codó. Depois da denúncia de ontem do prédio do Detran 
alugado para a própria família do diretor do Detran, surgiram outras 
denúncias de outros prédios, de terreno do aeroporto cheio de confusão. 
Esse rapaz é cheio de encrenca. É por isso que a população não quis 
mais votar nesse rapaz para a eleição de prefeito. Mas o Governador 
Flávio Dino foi lá buscar o rapaz e trouxe o rapaz para o Detran. E eu 
estava sem entender. Agora é que estou entendendo. Tem um monte de 
maracutaia desse rapaz junto com o Governo do Estado. Ele responde 
a processo administrativo, quando prefeito, de convênios com a 
Secretaria de Saúde. Já é alvo de investigação do Ministério Público 
Estadual. Possibilidade de desvio de recurso de R$ 27.000.000,00 
(vinte e sete milhões) do FUNDEF, dos precatórios, Ministério Público 
Federal e Polícia Federal; R$ 60.000,000,00 (sessenta milhões de reais) 
de recolhimento do ISS, Ministério Público Federal e Polícia Federal. 
E eu vou essa semana lá em Codó verificar a situação dos outros 
prédios que é da família do senhor Francisco Nagib, alugado para o 
Governo do Estado, e tem a situação do terreno do aeroporto. É muita 
palhaçada com o dinheiro público, é muita palhaçada com o dinheiro 
público. E agradeço o carinho da população de Codó que tem apoiado 
o Deputado Wellington na fiscalização, na investigação e essa semana 
e vou à cidade de Codó, vou me reunir com algumas autoridades em 
Codó e vou levar as denúncias ao Ministério Público Estadual de 
Codó, pessoalmente, essa semana eu vou lá protocolar as denúncias 
pessoalmente no Ministério Público de Codó.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) - Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, galeria, 
imprensa, senhores servidores, talvez poucas horas nos separem da 
aprovação da LOA, mas eu queria alertar aos colegas de algumas 
situações que precisam ser observadas, primeiro, a PLOA encaminhada 
para essa Casa, ela em nenhum minuto cita as questões econômicas 
sociais ou os indicadores do Maranhão. Apesar disso, eles encontram 
uma necessidade de pagamento de vinte e quatro bilhões e noventa 
e oito mil reais, novecentos milhões de reais, mas se você observar 

como o governo encontrou esses vinte e quatro bilhões de reais você 
vai observar aqui uma das maiores enganações que nós podemos ter, 
ele diz aqui, alienação de bens: 823 milhões de reais; outras receitas, 
1 bilhão 712 mil reais. Se nós agregarmos um ao outro, dá 2 milhões 
536 mil reais. Se diminuirmos de 24, o orçamento verdadeiro passa 
a ficar apenas 21 bilhões e 500 milhões de reais. Um pouco mais na 
frente, no próprio documento encaminhado por eles, nós vamos ver 
situações que precisam ser trabalhadas nesta Casa, e que vai passar 
despercebido. De 2018 a 2022, que é a proposta futura, a carga 
tributária no Maranhão aumentou 37%. Eu estou extraindo isso aqui do 
próprio projeto do Governador. Saiu de um imposto de 8 bilhões 460, 
para 12 bilhões de reais, só de imposto, ou seja, houve uma majoração 
de 37% da carga tributária ao povo do Maranhão. Não param por aí as 
aberrações que nós acompanhamos nessa PLOA. O Governo diz que 
vem aumentando o investimento e gastando milhões e milhões de reais 
na mídia, mas olha aqui no próprio projeto encaminhado. Em 2016, o 
Governo investia, e tem aqui, a despesa com investimento, portanto, 
com aplicação no desenvolvimento de estradas, escolas, posto de saúde, 
1 bilhão 804 milhões reais. Para o ano de 2022, ele bota 1 bilhão 393 
mil reais. Eu estou colocando o valor nominal e não o valor real. Se 
fosse o valor real, deveria entrar o aumento dos preços e a questão da 
economia. Portanto, uma diminuição do investimento no valor real de 
30%. O governo mente que está investindo no Maranhão. Olha, um 
quilo de ferro, em 2016, era um preço, o quilômetro de asfalto era outro, 
o quilômetro de estrada vicinal era outro, o tijolo era outro, o cimento 
era outro preço, ele diminui investimento, e que alguém me desminta 
aqui com a própria PLOA. Não pode desmentir porque é verdade. O 
governo diminuiu o investimento de, 2016 para 2022, em 30%, e mente 
o valor nominal. Amortização da dívida: o governo pagava, em 2020, de 
tanto empréstimo que tirou aqui, tinha uma amortização da dívida de R$ 
283,665 milhões, sabe quanto é hoje? R$ 966 milhões. A amortização 
da dívida aumentou 285% em dois anos, 2020, 2021 e 2022, por isso 
só dois. Então, o governo mente e nega os indicadores sociais porque, 
se ele apresentasse os indicadores sociais, seria pouco dinheiro que o 
governo estava fazendo previsões para 2024. Mas não param por aí 
os absurdos que precisam ser encontrados. O governo, ainda que com 
pandemia, aumentou apenas 0,5% no investimento da saúde. Os 12% 
são obrigação, mas ele bota apenas 0,5% a mais do sacrifício para 
poder aumentar na Comunicação. O tempo se esgotou, mas o governo 
está criando aqui também, nessa PLOA, 390 novos cargos, em bruta 
campanha política, e vai nomear 579 novos cargos. Que alguém aqui 
se arvore ao direito de vir dizer que eu não estou falando a verdade. 
Que os defensores mais contundentes da liderança do governo, dos 
defensores contumazes do governo digam que não diminuiu 30%, 
que não aumentou a amortização da dívida em 287%, que aumentou 
apenas 0,5% de investimentos na saúde, que diminuiu o investimento 
do Estado. Essa é a LOA que nós vamos aprovar agora. Nada de novo. 
Não enganou a gente com R$ 2,5 bilhões, que você não sabe nem de 
onde vem e nem para onde vai. E vai descer de goela abaixo. Que não 
apresenta, como preconiza a lei, os indicadores sociais que levaram 
a projetar esse orçamento. Não tem! Se recusou, se negou. Senhores, 
é uma aberração desta Casa ficar de cócoras de novo, agachada, sem 
discutir a coisa tecnicista, sem dar cientificidade às discussões, sem ter 
o prazer de ler, em algum momento, a PLOA para poder votar, mas vai 
votar e depois vai fazer pronunciamento, nos guetos da vida, dizendo 
que o governo aumentou investimento, sendo que ele diz no seu projeto 
que diminuiu 30% em seis anos, diminuiu 30% de investimento. É 
lamentável, senhores, que ele vai melhorar a saúde com 0,5% a mais, 
só, da obrigação constitucional dos 12%, de que não está criando 390 
novos cargos. Que alguém diga ao contrário, porque é na PLOA dele 
mesmo. Um absurdo que nós vemos aqui em que diminui investimento 
e depois vai dizer que está fazendo novas estradas. Como se não tem 
dinheiro colocado para isso? E não é preciso ser inteligente, não. Basta 
pedir para alguém poder fazer isso para você. Basta pedir para alguém 
poder fazer e observar aqui o descalabro que está isso aqui. Horrível, 
horrível o que você enxerga aqui dentro, o que você vê aqui dentro. Na 
Polícia Civil, saiu de 11 para 60 milhões. Eu quero até que saia mais, 
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mas não diz para onde vai e em que vai gastar, enquanto que na Militar 
saiu de um bilhão e cem, apenas para um bilhão e duzentos, que é o 
contingente muito maior. É possível explicar isso aqui. Que a liderança 
do Governo venha explicar por que aumentou mais do que o outro. Com 
contingente maior, Polícia Militar teve apenas 100 milhões a mais, que 
é quem vai para a rua. Embora eu acho que a Polícia Civil mereça tudo 
isso e merece muito mais. Os dois merecem muito mais, mas a Polícia 
Militar também merece alguma coisa, e ele não contempla. Uma coisa 
eu digo para você: o Governo é perverso, perverso demais. E quando 
diz que vai dar um repasse de 400, tirando dinheiro do Funben, que é 
o plano de saúde apenas para o governo, é como se tirasse uma coisa 
que eu dou e devolvesse menor, como se tivesse dando esmola com o 
dinheiro meu. Não, ele está me devolvendo o dinheiro, e não me dando 
alguma coisa a mais. E o silêncio sepulcral, franciscano de mosteiro que 
a gente vê é demais. É preciso que se entenda de ordem diferente isso. 
É preciso que se envergonhe. E por isso que eu voto. Vem de um refrão 
que o Deputado Wellington do Curso disse ontem: “servidor público 
não vota em Flávio Dino”. Foi por isso que a Associação de Cabos e 
Soldados deu nota, dos Bombeiros deu nota, o Sindicato da Polícia Civil 
deu nota, também, se recusando a aceitar esse mísero suposto aumento 
que ele disse dar por aí. Vamos nos indignar com isso. Como é que nós 
vamos para uma campanha política, ano que vem, dizer que nós fizemos 
silêncio nesta Casa, que nós não discutimos o interesse do povo, que 
nós não discutimos interesses sociais? O que nós vamos dizer lá fora? 
Nós vamos mentir nos palanques, nas tribunas, nas reuniões que nós 
ficamos a favor do povo? Como? Como? Onde está gravado isso aqui, 
onde chega nos rincões do Maranhão essas gravações de alguém que 
defendeu o povo? Mas está do lado do povo. Mas, senhores, esses eram 
os meus registros e que alguém leia essa LOA direitinho para ver no 
que vai votar.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Medida Provisória nº 365/2021, encaminhada pela Mensagem 
Governamental nº 106/2021 (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Medida 
Provisória nº 366/2021, encaminhada pela Mensagem Governamental 
nº 110 (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado à promulgação. Medida Provisória 
nº 367, encaminhada pela Mensagem Governamental nº 111 (lê). 
Senhores deputados, nós vamos apreciar agora algumas medidas 
provisórias relativas a débitos tributários. O item 3, da Medida 
Provisória nº 377, trata de uma espécie de refinanciamento, trata de 
perdão de até 90% de multas e autoriza a fazer um novo parcelamento 
dos contribuintes que estejam em débito. Neste caso, dessa medida 
provisória, para os contribuintes que ainda não estiverem inscritos na 
Dívida Ativa. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. O item 4, 
senhores deputados e senhoras deputadas, se refere também à permissão 
para uma renegociação, refinanciamento, mas para os contribuintes 
que já estão inscritos na Dívida Ativa, estabelecendo um prazo para 
a adesão dos contribuintes que desejarem aderir. Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a 
Medida Provisória n.º 368/2021 (lê). À promulgação. Item 5. Senhores 
e senhoras deputadas, Item 05 da Medida Provisória n.º 369/2021 
encaminhada pela Mensagem Governamental n.º 117 (lê). Aqui se trata 
de autorização, perdão de multas, exceto casos de multas que foram 
geradas por motoristas que dirigiram após ingerir bebidas alcoólicas. 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. À promulgação. Fazendo a ressalva que aqui se trata 
de perdão de multas estaduais. As multas municipais, ou seja, aquelas 
que foram originadas por notificação da SMTT, por exemplo, ou do 
serviço semelhante em cada município permanecem valendo, a menos 
que cada município tenha a sua própria decisão de perdoar. Item 06 
da pauta. Medida Provisória n.º 370, encaminhada pela Mensagem 
Governamental n.º 117 (lê).

O SENHORA DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, pela 

Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado César, Item 6 da pauta.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado, 

Presidente. Presidente, eu não tenho o domínio aqui dessa situação. Eu 
pediria ao relator, Adelmo Soares, que fizesse um breve relato, sucinto, 
do que levou ele a dar esse relato positivo, considerando de que me 
faltou domínio e, me preocupa eu votar sem ter com consciência de 
causa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, Deputado Wellington do Curso, por gentileza.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O 
Deputado César me chama atenção que nessa Medida Provisória nº 370 
são vários assuntos. Nós temos aí... Dispõe sobre o Plano Mais IDH, 
disciplina de parcerias de organizações civis; trata de moradia para a 
segurança pública para servidores públicos, que é suma importância; 
trata também da doação de ambulâncias e trata do que já discutimos 
aqui que é com relação à retirada de recursos do FUNBEN. Então uma 
mesma Medida Provisória traz vários assuntos. Traz mais IDH, moradia 
para segurança pública, vem trazendo sobre ambulâncias, falando sobre 
o FUNBEN, então são vários assuntos. Solicitar ao relator que possa 
fazer um encaminhamento, que possa fazer uma breve explanação para 
a gente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Deputado Adelmo não está no plenário.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, não dá 
para postergar enquanto ele chega?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Dá para retirar da Ordem do dia de hoje e incluir na Ordem do dia de 
amanhã, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Oh, Presidente, 
parabéns e muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Item 7: 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Rafael Leitoa.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Já retirou? 

Poderia fazer o encaminhamento para os colegas ali da tribuna, se for o 
caso, para a gente aprovar essa Medida Provisória ainda hoje, se V.Exa. 
permitir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ela vai estar na Ordem do dia de amanhã, Deputado Rafael, V.Exa. 
pode fazer o encaminhamento amanhã.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Tudo bem. Sem 
problemas. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em momento oportuno. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Vossa Exa. tem 
dúvida de que tem maioria, Deputado Rafael?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não, V. Exa. 
pediu um esclarecimento, eu me dispus a fazer. Só isso. Não tenho 
dúvida de maioria, não.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – O Senhor faz 
amanhã que eu vou lhe ouvir bem.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Está ótimo. 
Sem problemas nenhum. V.Exa. parece que está meio estressado, não 
entendi isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não. Estão os dois muito tranquilos, graças a Deus, sigamos a Sessão. 
Medida Provisória nº 371 encaminhada pela Mensagem Governamental 
nº 119 que altera a Lei 10.690 de 20 se setembro de 2017 que institui 
Sistemática de Tributação no âmbito do imposto do ICMS.
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O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, uma 

Questão de Ordem também.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Pois não, deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Veja bem o seguinte; 

eu observei aí hoje na própria PLOA e disse aí que se alguém tivesse 
o contrário, inclusive o Líder do Governo que se pronunciasse de que 
houve um aumento de carga tributária de 2016 nominal e tem que ser 
nominal nesse caso porque não envolve bens de 37%. Eu não sei se 
aqui também está aumentando a carga tributária e eu preciso desse 
esclarecimento para que eu possa ter consciência do que a gente está 
votando. Talvez dando um tempo até incluindo na pauta de amanhã, 
como é o último dia de Sessão a gente enxuga a pauta sem necessidade 
de fazer no afogadilho, considerando que são dois deputados de 
Oposição e 40 de Situação. Então não é a questão de estar tentando 
postergar vitória do governo, mas uma questão de consciência dessa 
Casa, só isso. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César nós vamos também transferir este item da pauta pra 
amanhã, mas eu pedi aqui o parecer da CCJ, que é algo mais específico 
relativo à indústria siderúrgica, me parece algo mais que se trata de 
um benefício fiscal. Mas vamos transferir para amanhã e Vossas 
Excelências não só os deputados que não são da base do governo, mas 
os próprios governistas terão mais uma oportunidade por 24 horas para 
apreciar, embora não me parece um tema que gere maior polêmica. 
O Item 8, Medida Provisória 373/2021 encaminhada pela Mensagem 
Governamental n.º 124 (lê) 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Questão 
de Ordem) - Senhor presidente, solicitar a V. Ex.ª que pudesse retirar 
da Ordem do Dia de hoje e colocar na Ordem do Dia de amanhã, tendo 
em vista que é um tema tão importante para os servidores públicos do 
Estado do Maranhão: Policiais militares, policiais civis, funcionários da 
AGED, funcionários do Detran, funcionários do IPREV, funcionários 
de todos os órgãos do Estado do Maranhão, até porque nós tivemos 
uma audiência pública também e nesta audiência pública tratamos 
destes assuntos e o percentual solicitado pelos servidores públicos 
é de aproximadamente 58% e o Governo do Estado anunciou, um 
anúncio de aproximadamente 7,8,9%. Qual é a nossa solicitação? Nós 
apresentamos uma Emenda à Medida Provisória para que o Governo 
do Estado pudesse rever esse posicionamento e melhorar este índice. 
Estamos solicitando 31,3% para os professores do Estado e sabemos 
que o índice de 58% para todos os servidores aposentados é muito alto, a 
gente reconhece isso, mesmo sendo perdas inflacionárias, mas estamos 
solicitando por meio de uma Emenda à Medida Provisória para que o 
Governo do Estado possa reajustar os salários dos servidores públicos 
do Estado do Maranhão, em média de 30%, para todos. Para Detran, 
IPREV, Sefaz, professores, policiais militares, policiais civis. Então 
como apresentamos uma Emenda solicitando esse reajuste em média de 
30% solicitar V. Ex.ª que pudesse retirar de pauta, apresentar amanhã 
que é o tempo de discutirmos e tentar sensibilizar os demais Deputados 
da importância desse projeto e saber quem está a favor e quem está 
contra aos servidores públicos e aposentados do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, acatada a solicitação da Questão de Ordem e V. 
Ex.ª o item 8 da pauta fica transferido para a Ordem do Dia de amanhã.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Já foi acatada a emenda apresentada pelo Deputado César Pires. 
Já encaminhei à comissão. Ao que parece, o Deputado Wellington 
também protocolou, há pouco, uma emenda. Nós já encaminharemos 
para a comissão e amanhã, após a manifestação das comissões, nós 
já apreciaremos em plenário. Deputado Rafael, vi que V. Ex.ª ligou 
microfone. Deseja fazer uma Questão de Ordem? 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) – Sim, Senhor Presidente. Como nós iremos passar aqui agora 
para os itens de votação dos projetos de lei complementar na Ordem 

do Dia de hoje, não consta o Projeto de Lei Complementar nº 008, que 
trata da Regionalização do Saneamento do Estado. Esse projeto foi 
amplamente discutido por esta Casa na Comissão de Meio Ambiente, 
fizemos quatro audiências públicas pelo interior do estado e uma aqui 
na capital, São Luís, inclusive o Sindicato dos Trabalhadores dos 
Urbanitários está aqui no plenário acompanhando, vieram acompanhar 
essa votação. Então, causou-me estranheza, acho que teve algum 
equívoco porque ele não está na Ordem do Dia de hoje, inclusive já 
tem um projeto, um requerimento de urgência, de minha autoria, para 
que a gente pudesse votar esse projeto hoje, projeto que foi discutido, 
está em forma de substitutivo, pois nós acatamos as sugestões trazidas 
pelo Sindicato dos Urbanitários. É um projeto que está pronto para 
ser apreciado e votado. Se assim os líderes concordarem, que a gente 
pudesse incluir esse projeto agora na pauta para que a gente pudesse 
apreciar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael, V. Ex.ª pede que inclua. De fato, nós poderíamos ter 
incluído na sessão de hoje, aliás, na Ordem do Dia de hoje. Não havendo 
objeção dos deputados presentes no plenário, nós apreciaremos ao final 
da Ordem do Dia. Gostaria que todos se manifestassem ou considerarei 
o silêncio como uma concordância. Todos de acordo, apreciaremos em 
seguida. Registro a presença do ex-presidente da Caema, servidor da 
Caema, ex-deputado estadual Cristovam, aqui no plenário. Seja muito 
bem-vindo. Item 09. Projeto de Lei Complementar nº 12/2021, de autoria 
do Ministério Público (lê). Esse projeto de lei, senhores deputados, 
senhoras deputadas, é apenas uma alteração de cargos de atitude interna 
do Ministério Público, sem criar novas despesas. Portanto, em nada 
desatende à lei complementar federal que proíbe a criação de novas 
despesas até o dia 31 de dezembro deste ano. Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à sanção. Projeto de Lei nº 493, de autoria do Poder Executivo 
(lê). Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 403, de autoria do Poder 
Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Eu registro. antes 
de chamar aqui o item 12, a importância deste projeto de lei que cria 
o Estatuto do indígena, que acabamos de aprovar em segundo turno, já 
vai para a sanção, do Excelentíssimo Senhor Governador. É um projeto 
em termos de legislação estadual, inédito e que, na nossa avaliação, é 
um passo importante no sentido de proteger as populações indígenas, 
não só a integridade das suas áreas, como também a cultura indígena. 
Enfim, é um avanço significativo na legislação estadual no sentido da 
proteção e reconhecimento da importância dos povos indígenas que 
têm sofrido, historicamente, muitas agressões. Projeto de Lei nº 491, de 
autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso, 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Na mesma linha do solicitado pelo Deputado 
César Pires, que V. Ex.ª pudesse solicitar o Relator, ou líder do Governo 
que pudessem - o Relator desta aqui é Ricardo Rios, Deputado Ricardo 
Rios - para que pudesse fazer uma explanação, esclarecimento dessa 
votação, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Wellington, V. Ex.ª pediu para que nós retirássemos da 
Ordem do Dia?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Pode 
ser da Ordem do Dia, para que eu possa ter tempo de fazer a explanação, 
para que amanhã o relator possa fazer uma explanação por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, neste caso, V. Ex.ª nem pediu, mas nós não vamos 
retirar, porque já foi apreciado em primeiro turno. Já está há bastante 
tempo tramitando aqui na Casa, então já houve tempo suficiente para que 
fosse analisado. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 
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495, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Projeto de Lei n° 552/2020, de autoria da Mesa Diretora (lê). 
Para os senhores deputados, senhoras e senhores que eventualmente 
tenham alguma dúvida, isso aqui é uma pequena alteração, criando um 
cargo de profissional da área de comunicação social para o concurso 
que será realizado no ano que vem para a contratação de servidores para 
a Assembleia. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 
553, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças, Fiscalização e 
Controle (lê). Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor 
Presidente, Deputado Wellington do Curso, por gentileza.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - É 
só para ter um esclarecimento que todo ano nós votamos e não tem 
alteração.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – É, só para ter conhecimento com relação a isso aí 
que o Deputado Adelmo Soares possa só prestar esclarecimento que não 
tem aí no bojo das informações, se houve alguma alteração, se houve 
algum acréscimo, se teve alguma alteração, se aumentou, se reduziu, só 
para ter uma ideia, porque só para ter conhecimento na hora de votar, 
saber se eu estou votando no aumento do governador ou não...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Wellington, o deputado Adelmo não está presente no 
plenário, mas não há aumento, estão sendo mantidos os mesmos valores 
da remuneração do governador, do vice, dos secretários, ocorre que tem 
uma imposição constitucional de que todo ano nós temos que apreciar, 
mas os valores são os mesmos. Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto 
de Lei nº 252, de autoria da deputada Detinha. A deputada está ausente 
fica transferida para a próxima sessão. Item 17: Projeto de Lei 142, de 
autoria do deputado Edivaldo Holanda, está participando remotamente 
da sessão. Obriga as escolas estaduais da rede pública a disponibilizarem 
móvel para a guarda e conservação de insulinas, em uso: seringas, 
lancetas ou canetas aplicadoras utilizadas por alunos com diabetes. Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei nº 161, de autoria do 
deputado Edivaldo Holanda, que determina que sejam garantidas vagas 
nas escolas de tempo integral, na rede de ensino estadual, para alunos 
cuja genitora e ou responsável possua dependente portador de doença 
rara, devidamente comprovado no âmbito do Estado do Maranhão. 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado, vai à redação final, deputado Edivaldo, porque 
houve um substitutivo. Item 19: Projeto de Lei nº 267, de autoria do 
deputado Edivaldo Holanda, (lê). Deputado Edivaldo, nós vamos 
apreciar os itens 20 e 21, enquanto chega aqui o projeto de Lei nº 267. 
Já chegou aqui. Ficou uma dúvida aqui, de qual seria o dizer, qual seria 
o conteúdo das placas informativas, os dizeres são os seguintes: Não 
nos responsabilizamos por objetos deixados no quarto/apartamento, 
ou escrita de teor similar com o mesmo objetivo. Em discussão. Em 
votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado 
vai à sanção. Item 20 projeto de Lei nº 451, de autoria do deputado 
Edivaldo Holanda (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 21. 
Projeto de Lei n° 523, de autoria do deputado Edivaldo Holanda (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 354, de autoria 
do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 
513, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ambos 

vão a segundo turno. Deputado Rafael, vamos apreciar aqui o projeto 
de lei. Agora estou sendo informado pela Mesa que está sem parecer.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, a 
nossa consultoria está concluindo. Deve estar imprimindo o parecer. Se 
V.Ex.ª puder suspender por cinco minutos a Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Eu farei o seguinte: eu vou apreciar aqui os últimos dois itens, os 
últimos três itens e aí vamos suspender para que emita o parecer e 
apreciemos conforme a solicitação de V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Projeto de Resolução Legislativo nº 037, de autoria do Deputado 
Edivaldo Holanda (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. 
Requerimentos à deliberação do plenário. Requerimento nº 406, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Este requerimento foi 
indeferido pela Mesa. O autor recorreu ao Plenário. Em discussão. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente, Questão de Ordem. Só cinco minutos para que a 
gente possa fazer o encaminhamento, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes. Enquanto o Deputado 
Wellington se dirige à tribuna, eu já informei, no grupo dos deputados 
e na imprensa, mas quero ratificar aqui hoje que, dentre tantos projetos 
de lei importantes que apreciaremos amanhã, estará, na Ordem do Dia, 
o projeto de lei de autoria da Mesa Diretora que concede reajuste aos 
servidores da Assembleia Legislativa com percentual de 9%. Passamos 
algum tempo estudando as possibilidades da concessão deste reajuste 
em razão das perdas inflacionárias que todos os trabalhadores e 
trabalhadoras estão tendo. Evidentemente, esse percentual não repõe 
todas as perdas, mas ameniza a situação da perda do poder de compra do 
salário dos servidores. É uma forma de a Casa reconhecer a importância 
fundamental de cada servidor para que nós possamos cumprir com as 
nossas atribuições constitucionais. Deputado Wellington, V. Ex.ª está 
com a palavra 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, que Deus estenda as suas 
mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. O 
Requerimento nº 406/2021, de nossa autoria, de que seja encaminhado 
expediente ao presidente da EMSERH, senhor Marcos Grande, 
solicitando que encaminhe cópia do Processo Administrativo n° 
210376/2021, que implicou na desclassificação de candidato por 
duplicidade de inscrição, conforme divulgado em segunda convocação 
para a comprovação de título e experiência. Senhoras e senhores, 
estamos tratando aqui do seletivo eleitoreiro de Flávio Dino para o 
Hospital da Ilha. O Governador Flávio Dino, que estendeu a construção 
do Hospital da Ilha com fins eleitoreiros, também faz um seletivo 
eleitoreiro. Não realizou concurso público. Não vai realizar concurso 
público. Palavra do Secretário de Saúde durante a última reunião na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, quando apresentou 
relatório do primeiro e segundo quadrimestre de 2021 e deixou bem 
claro que não vai fazer concurso. Não pode fazer concurso e não vai ter 
concurso. E não teve argumento para falar sobre o seletivo eleitoreiro do 
Governador Flávio Dino, seletivo com validade somente de um ano, até 
novembro/dezembro do ano que vem, para a contratação de técnicos, 
enfermeiros, engenheiros, arquitetos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
médicos, tudo de forma eleitoreira, de forma temporária e, ainda 
mais, com seletivo imoral, seletivo fraudulento. O Governo do Estado 
fez o seletivo. A divulgação dos seletivos tem nomes repetidos, 
uma mesma pessoa relacionada e aprovada em 09 cargos, o mesmo 
nome, a mesma pessoa; uma outra pessoa em cinco cargos. E aí eles 
fizeram uma desclassificação, somente 17 pessoas. Mas nós fizemos 
um levantamento breve, e tem mais de 200 pessoas com o nome 
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repetido. Qual é a nossa solicitação? Que encaminhe todo o processo 
administrativo para que nós possamos avaliar, para que nós possamos 
analisar e verificar o que realmente aconteceu com esse seletivo 
eleitoreiro que não está dando a oportunidade real, verdadeira, para 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, não está dando a 
oportunidade para os profissionais de saúde. O Governo do Estado está 
realizando um seletivo eleitoreiro com prazo de validade de um ano para 
contemplar quem vai babar o Governo, quem vai segurar a bandeira do 
Governo, quem vai adesivar os carros do Governo? Mas eu já falei e 
vou repetir: servidor público do Estado do Maranhão, policial militar, 
policial civil, professor, aposentado não vota em Flávio Dino e não vota 
em seus candidatos. Tomem muito cuidado, prestem muita atenção. 
Servido público do Estado do Maranhão policial militar... Vou repetir, 
porque tem alguns desatentos. Prestem bem atenção. A população do 
Maranhão vai dar o recado nas urnas em 2022. E os servidores públicos 
do Estado do Maranhão, professores, policiais militares, policiais 
civis, aposentados, servidores públicos e aposentados do Estado do 
Maranhão não votam em Flávio Dino e nos seus candidatos em 2022. 
Então prestem muita atenção nisso. Diante de tanta perseguição, diante 
de tanto problema. Então tome muito cuidado. Então, senhoras e 
senhores, o requerimento que apresentamos é por falta de transparência 
do Governo do Estado. Solicitamos a apreciação de V.Exa. para que a 
EMSERH possa encaminhar para a Assembleia Legislativa o relatório 
completo, todo processo administrativo para que possamos analisar. 
Lembrando que nós já fizemos também a solicitação, a denúncia ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 
para que possa acompanhar. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Aos deputados que mantêm a decisão da Mesa, que nós estamos 
apreciando o requerimento do deputado Wellington, permaneçam como 
estão. Mantida a decisão da Mesa, com o voto contrário do Deputado 
Wellington do Curso. Requerimento nº 462, de autoria do deputado 
Ricardo Rios (lê). Senhores deputados, esse requerimento apresentado 
pelo deputado Ricardo, de urgência, trata-se do Projeto de Lei que 
tem por objetivo conceder reajuste aos servidores na Assembleia. Em 
discussão. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como 
estão. Aprovado. O Projeto de Lei fica incluído na Ordem do Dia de 
amanhã. Suspender a Sessão, e, de já, concedo a palavra ao Deputado 
Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Reaberta a Sessão. Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, permita-me. Eu só não 
poderia deixar passar despercebido este momento, Deputado Rafael, em 
que V. Ex.ª conduz este trabalho, sendo o resultado final de uma longa 
caminhada. Essa lei que será votada agora foi fruto de uma construção 
direto com a população. Foram inúmeras audiências, participei de uma 
audiência que Vossa Excelência conduziu, em Imperatriz, e um trabalho 
árduo do Governo do Estado, Secid, Imesc, vários órgãos e secretarias do 
governo dedicados nessa construção, na adaptação à legislação federal, 
garantindo uma regionalização. Portanto, uma gestão, uma governança 
mais adequada, mais próxima de cada realidade, na condição de dar 
respostas mais eficazes e, ao mesmo tempo, de defender aquilo que é 
patrimônio público, garantir que os serviços sejam oferecidos sem a 
usura, sem estar explorando, mas, sim, oferecendo os serviços, como 
é o caso da questão de um direito que é a água. Eu faço questão de 
parabenizar Vossa Excelência porque, ainda no início do ano, quando 
nós montamos as comissões, Vossa Excelência que tinha a escolha de 
presidir várias comissões, mas escolheu a de Meio Ambiente porque 
tinha um objetivo a cumprir, este ano, uma missão, e uma das principais é 
exatamente essa. Já tem uma marca, Vossa Excelência, na formação dos 
comitês das bacias hidrográficas, e agora uma marca muito destacada 
da atuação de Vossa Excelência integrado com o governo nessa lei que 
será votada agora. Vossa Excelência está de parabéns, fez um papel 
fundamental, e nós temos orgulho da atuação de Vossa Excelência. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Obrigado, 
Deputado Marco Aurélio, pela deferência. De fato é um momento muito 

importante. Inclusive, Senhor Presidente, o projeto de lei foi aprovado 
por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente. Este é o resultado. 
E já gostaria de me inscrever para encaminhar o projeto ao Plenário na 
votação. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Socorro Waquim.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Só somando 
a minha fala à colaboração e à fala do Deputado Marco Aurélio, no 
sentido de também parabenizar a conclusão desse trabalho conduzido 
pelo Deputado Rafael e todos os demais deputados. Dizer da minha 
satisfação, Deputado Rafael, de ter também, em Timon, participado de 
mais um encontro que foi realizado, onde se discutiu a importância da 
regulamentação dessa lei. E agora o seu esforço de aprová-la ainda dentro 
desse ano legislativo, porque vai de garantias importantes à sociedade. 
Água é vida e, portanto, precisa ser efetivamente regulamentada. Então 
eu quero aqui fazer esse registro da importância dessa lei para o estado 
do Maranhão, para as comunidades do estado do Maranhão e para a 
garantia da vida e de todas as formas econômicas que possam dela 
deliberar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O Deputado Rafael Leitoa vai encaminhar. E eu quero aproveitar aqui 
também, dentro da mesma linha do que disse o Deputado Marco Aurélio, 
quero cumprimentá-lo, Deputado Rafael, por ter liderado as audiências 
públicas. Foram quantas? Quatro audiências públicas em diferentes 
regiões do Maranhão para tratar desse projeto de lei tão importante 
para todos os maranhenses. Isso impacta, Deputada Socorro, na vida 
de todas e de todos. Portanto foi bom ter tido essa iniciativa de realizar 
as audiências públicas, não ter ficado exclusivamente aqui na discussão 
intern. Embora, nós tenhamos a competência e seja prerrogativa nossa 
de discutir aqui nas Comissões Técnicas. Mas, Deputado Rafael, receba 
os meus cumprimentos e reconhecimento pela dedicação que V. Exa. 
teve na discussão desse Projeto de Lei e a atenção que, historicamente, 
dá a esse tema. V. Exa. tem 5 minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, muito obrigado pelo espaço, por ter inserido 
na Ordem do Dia. Quero registrar a presença dos companheiros aqui 
do sindicato dos trabalhadores do setor, o Sindicato dos Urbanitários 
do Maranhão, na pessoa do senhor Presidente Fernando, companheira 
Suely, companheiro Vâner, que está ali, e os demais. Presidente, 
foi de fato um trabalho que, desde o primeiro momento, fizemos a 
discussão na base, porque entendemos que um projeto desse de suma 
importância para o Estado não poderia ser apenas discutido aqui 
dentro da Assembleia Legislativa. Era necessário a gente discutir com 
a população do Maranhão um processo que se inicia com aprovação 
dessa lei. O novo marco regulatório aprovado pelo Congresso Nacional 
impõe que os contratos vigentes precisam ser reprogramados para a 
universalização dos serviços até 2033. E onde não há contrato vigente, 
que haja licitação. Seja ela concorrida pelo setor público ou pelo setor 
privado. Então, de fato, é um marco regulatório imposto pelo Congresso 
e pelo Poder Federal de que, infelizmente, as grandes empresas privadas 
vão iniciar um processo de participação de execução de serviço de 
saneamento, algo que nós temos que ter muito cuidado. Primeiro 
porque esses serviços precisam ser bem regulados, a gente precisa ser 
bem regulados, a gente precisa ter uma agência reguladora forte, coesa, 
consistente e também temos que pensar na preservação daquilo que a 
gente tem de mais importante na nossa Caema, que são os trabalhadores, 
não há como fazer saneamento no Maranhão sem os colaboradores e os 
trabalhadores da Caema, porque a memória viva de todo o nosso projeto 
de estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, 
de todas as operações estão os funcionários da Caema. Então esse 
projeto de lei, sobretudo fizemos a discussão na base e quero agradecer 
muito a participação do sindicato, pois todas as colaborações que nós 
apresentamos como substitutivo vieram do sindicato para que pudesse 
melhorar o texto a fim também de tentar ao máximo preservar todos 
os empregos dos colaboradores, dos empregados públicos da Caema. 
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Então, senhor presidente, a discussão foi muito valorosa nesse sentido 
porque aqui que é a Casa do Povo deu oportunidade para o povo aqui 
representado na pessoa do seu sindicato e principalmente na defesa dos 
usuários de participar da aprovação dessa lei. Nós obviamos tivemos 
que assinar o substitutivo, mas queria agradecer muito a presença e 
participação do sindicato nesse processo porque compreende que o 
momento é outro no país, mas também compreende que é necessário 
manter os empregos, manter o serviço público, mas, acima de tudo, 
um serviço público e eficiente ele não pode ser apenas público, ele tem 
que ser eficiente porque o cidadão que está lá na ponta precisa ter de 
verdade o direito a água, e água precisa ser universalizada, me lembro 
muito bem quando o companheiro falou que a universalização da água 
não significa apenas colocar uma torneira na casa do cidadão com água, 
ele também tem que ter o direito e as condições de manter aquela água 
funcionando, ou seja, ele tem que ter condições de pagar a tarifa de 
água. Para isso, a gente precisa também ter a implantação das tarifas 
sociais, pois nos dias de hoje, na inflação que vivemos e na dificuldade 
devido também à pandemia, muita gente não tem condições sequer de 
se alimentar, avalie de pagar a tarifa de água. Por isso a tarifa social tem 
que estar defendida e incluída, porque nós temos que trazer no texto 
da lei esse subsídio, mas eu quero dizer aos senhores deputados, que 
aprovação dessa lei é apenas o início, o projeto de lei de regionalização, 
ele apenas é o início da nova modelagem do saneamento no Estado, 
ano que vem, nós teremos outros momentos, pois teremos que criar os 
colegiados, as autarquias que essa lei já cria, mas teremos que subsidiá-
las, o Governo precisa definir, com muito critério, quem o órgão que vai 
gerir todo esse sistema, e aqui já defendemos várias vezes a criação de 
uma Secretaria específica para saneamento no Estado, ou uma Secretaria 
de Recursos Hídricos, como temos hoje em nossos Estados vizinhos. 
O Ceará é o Estado mais escasso de água do Nordeste, e é exemplo 
de gestão hídrica para o Brasil e para o mundo. E nós temos aí uma 
abundância forte de água, talvez o maior ativo do Maranhão, Presidente 
Othelino, sejam seus rios, seja sua capacidade hídrica e a gente precisa 
ter um órgão gestor eficiente, eficaz, com corpo técnico, para gerir os 
recursos hídricos do nosso estado. Este é um momento importante que, 
desde o ano de 2015, quando assumimos como deputado, que a gente 
traz essa luta para a Assembleia, porque é aqui que nós temos que tratar, 
como a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, que tínhamos 
dois, mas hoje temos sete com a mobilização das bases em torno da 
importância desses recursos hídricos. Nós vamos continuar para que, 
no ano que vem, a gente conclua e que todas as bacias do Maranhão 
tenham os seus comitês instituídos, pois são, principalmente, eles que 
são gestores da água na sua localidade e precisam ter participação 
efetiva nesse processo, pois nós estamos cuidando apenas de quem 
vai operar a questão da gestão da água e do saneamento, quem vai ser 
usuário que vai gerir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que libere o som para o Deputado Rafael. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Estamos definindo 
só quem será o operador do sistema, mas a preservação, os conflitos de 
uso da água são estabelecidos no comitê de bacia e os comitês precisam 
estar instituídos e fortes para participarem do processo de escolha do 
seu operador. O Colegiado será presidido pelo governador do Estado 
e os prefeitos de cada região, além de um comitê técnico e um comitê 
participativo, no qual nós temos que ter a sociedade civil organizada 
forte para impor o controle social daquilo que é o bem sagrado para 
todos nós, que é a água. Só existe vida na terra porque a terra tem água. 
Se não tivesse água, não haveria vida na terra, a exemplo de todo nosso 
sistema solar. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor 
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, pela ordem, eu preciso registrar a 
importância do projeto do Deputado Rafael Leitoa. Entre tantos projetos 
importantes que a nossa Casa Legislativa trabalhou e aprovou neste 

ano, eu julgo o projeto de saneamento como da maior importância, é 
o fator mais importante e mais preponderante para a saúde do povo 
do Maranhão. Eu registro a observação da dedicação do Deputado 
Rafael Leitoa, não apenas este ano, mas ele é um estudioso do assunto 
e vem trazendo sempre, com muito esmero, o seu trabalho para chegar 
a este momento. Quero, ao tempo que faço esse comentário, registrar 
também, Deputado Rafael Leitoa, a importância da criação definitiva 
de uma secretaria para tratar do saneamento do nosso estado, pela 
natureza continental do estado, pela complexidade que é o tema. Então, 
parabenizo V. Ex.ª e conte com nosso apoio, nosso voto, tanto no projeto 
de hoje como na continuidade, porque será um trabalho longo e penoso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado, registro importante feito pelo Deputado Arnaldo, que 
inclusive foi secretário de Saneamento do Estado. Portanto, fala com 
muita autoridade no assunto.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado, 
Deputado Arnaldo, pela deferência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vamos votar em redação final, porque houve alteração. 
Os deputados que aprovam redação final... Aprovado. Vai à sanção. 
Senhores deputados, vou chamar o Grande Expediente. 

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Está inscrito o Deputado Fábio Macedo, que não está presente no 
plenário. E o Deputado Vinícius Louro havia solicitado na hipótese de 
o Deputado Fábio não utilizar o Grande Expediente. Havia feito uma 
inscrição, digamos assim, de reserva. Deputado Vinícius, V. Ex.ª tem 
30 minutos. Enquanto o Deputado Vinícius se organiza para se dirigir 
até a tribuna, só para confirmar, amanhã teremos uma Ordem do Dia 
extensa, porque, dentre outros projetos de lei importantes, apreciaremos 
o Orçamento para o ano que vem. Espero que possamos apreciar 
amanhã, embora, senhores deputados e senhoras deputadas, amanhã 
não seja, obrigatoriamente, a última sessão deliberativa do ano. Se nós 
esgotarmos a pauta, será a última deliberativa. Mas nós poderemos fazer 
sessão até o dia 22 de dezembro, que é a próxima quarta-feira. Há um 
esforço concentrado para que possamos votar as matérias principais, o 
Orçamento, a Medida Provisória que concede o reajuste aos servidores 
estaduais, o Projeto De Lei que concede o reajuste aos servidores da 
Assembleia, dentre outros projetos importantes que nós temos e estão 
pendentes de apreciação. Não que tenha havido alguma morosidade 
por parte dessa Casa. Tem projetos que chegaram recentemente, e nós 
estamos aqui acelerando ao máximo, respeitando, claro, o Regimento 
para que possamos apreciar ainda este ano. Então é isso. Amanhã 
teremos uma sessão muito extensa. Espero que consigamos apreciar 
todos os importantes itens que estarão na Ordem do Dia de amanhã. 
Deputado Vinícius Louro, V. Ex.ª tem 30 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia. Senhor 
Presidente, hoje para mim é um dia de muita alegria, de felicidades. 
Primeiro porque agora, dia 12 de dezembro, foi aniversário da minha 
querida mãe, Antônia Adelaide. E, de já, aqui, lhe desejar muitos anos 
de vida, muita saúde, muita paz, muito sucesso. Uma mulher guerreira, 
batalhadora. Aqui muitos deputados a conhecem, como o Deputado 
Arnaldo Melo, Deputado Hélio Soares. E eu tenho muito orgulho de ser 
filho dessa grande mulher. Então parabéns, mãe, por mais um ano de 
vida. Senhor Presidente, e também para falar um pouco, agora no mês 
de dezembro, que é um momento em que se encerra o ano, de muitas 
comemorações. Primeiro, eu tenho aqui que parabenizar o senhor 
Barbosa, do Rancho 10, que, no último sábado, dia 11 de dezembro de 
2021, aconteceu a confraternização dos quartistas do Maranhão, na 
qual, além do objetivo da mesma, foram discutidos rumos das atividades 
do agronegócio, que gera emprego e renda, criação dos cavalos quarto 
de milha para vaquejada e tambor. Onde aqui também nós temos o 
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Deputado Neto Evangelista, que é esportista do tambor aqui no 
Maranhão. Dizendo ele, um bom esportista. E vários outros assuntos. A 
confraternização, que teve apoio de grandes empresas do Nordeste, 
como o grupo Parvi, Toyolex e Mardisa, AGRO, produtos Maratá e 
vários pesos pesados da criação e representantes de entidades 
representativas do quarto de milha, tais como os anfitriões, o senhor 
Barbosa, do Rancho 10. A quem eu quero aqui lhe parabenizar pela 
grande realização desse evento muito organizado onde foram mostrados 
várias matrizes e filhos de grandes representantes do Eternaldo, 
Rolanjack e outras raças aí do quarto de milha, grandes nomes da 
Vaquejada. Como também Ruan Lima do Haras São Luís, o senhor 
Wilson, onde, desde já, eu quero agradecer aqui pelo convite do WBC 
Ranche um grande homem, seu Wilson que quando eu comecei o 
Esporte de Vaquejada foi um dos tanto ele como o seu Louro Cheiro 
Verde uma das pessoas que me ensinaram como conduzir a compra do 
Equino, os animais que estavam ali correndo. Tanto também como a 
linhagem e foi muito importante, agradeço aqui o seu Wilson, o Paulo 
Maratá, o dono do Parque Maratá, de Trizidela do Vale, que é a mais 
tradicional Vaquejada do Estado do Maranhão, onde a gente sempre 
está presente dando apoio e suporte. Também presente o Geovane, um 
grande vaqueiro, a lenda da Vaquejada, para quem conhece o Esporte de 
Vaquejada do Maranhão já ouviu falar desse grande homem que estava 
lá presente também e hoje que é o pai tanto do Vitor Raiara como o 
Geovane, que hoje é um dos maiores vaqueiros do Nordeste, do Parque 
Raiara. E o Raelson Cavalcante do Haras RCR e Diretor da FAEM, 
Federação dos Esportes Equestres do Maranhão que conduziu a 
cerimônia de apresentação do evento e várias personalidades do 
segundo esporte mais rentável do país, a Vaquejada. Como também 
aqui eu não poderia deixar de saudar e parabenizar pela presença dos 
animais esse grande homem, que é o juvenil do Haras Manoel Mendes 
como também do Haras Sã, seu Solano Rodrigues. Então foi um grande 
evento trazendo aí uma linhagem do Quarto de Milha Maranhense, 
esses animais que são criados aqui no Estado do Maranhão e realmente 
foram ali apresentados grandes exclusividades que irão para o leilão no 
próximo ano. Então, parabéns, senhor Barbosa e parabéns a todos que 
estavam ali presentes. Mas, senhor Presidente, senhoras e senhores 
Deputados, galeria, eu não poderia deixar aqui agora de falar da 
vaquejada em si, é momento de alegria, um momento onde agora no 
último final de semana teve a 3ª Grande Vaquejada do Parque João e 
Maria e para mim antes de falar e explanar um pouco aqui, eu gostaria 
que todos os Deputados e o senhor Presidente observasse um pouco o 
que é o esporte de vaquejada, porque se hoje eu venho aqui de modo 
emocionado, de forma feliz, aqui essa minha felicidade dentro do 
esporte de vaquejada representa milhões de nordestinos que gostam de 
esporte de vaquejada. E aí vocês vão entender por que estão aqui estes 
dois troféus que foram adquiridos agora pela luta e o trabalho de dois 
parceiros ali Jessy Pereira e Vinícius Louro, a busca da competição e ali 
tiramos dentro dos profissionais do Brasil a segunda e a terceira vaga. 
Então, gostaria que rodasse o vídeo para sair no telão. (exibição de 
vídeo). Enfim, isso aí foi um pouco da emoção entre os competidores, 
os vaqueiros, o bate-esteira, desde a classificação. Para vocês terem 
noção, nós fizemos dois kits, cada com duas senhas, o que representa 
quatro bois. Entramos com três senhas, então, só para classificar, foram 
doze bois colocados. Valeu boi direto. E aqui como vocês puderam ver, 
foram seis rodadas. Onde quem conhece aqui o bovino entende o peso 
daqueles aberdeen ali, são 700 kg de carnes, aproximadamente. Então 
imagine ali a habilidade do vaqueiro, da parceria, onde precisa ali, todos 
correrem e colocar o boi, numa faixa de 8 a 9 m. Mas, enfim, quero aqui 
parabenizar dentro dessa grande organização da Terceira Grande 
Vaquejada do Parque João e Maria o meu amigo Egiglelson , o Mazinho, 
do Frigorífero HS, que foi um dos doadores de gado dessa edição da 
vaquejada do João e Maria. Parabenizar de coração Egiglelson pela 
organização, pelo tratamento junto aos visitantes; a vaqueirama, classe 
vaqueira que estive ali presente; como também quero parabenizar todos 
os trabalhadores, os juízes, locutores, calouros, curraleiros, seguranças, 
policiais, bombeiros, os veterinários que estiveram ali, como o juiz do 
bem-estar animal. E quero aqui parabenizar também os vaqueiros, 

tratadores, vendedores ambulantes, porque, quando eu trago esporte de 
vaquejada, além da nossa cultura que é esse grande esporte, é porque 
gera emprego e renda para todo o estado do Maranhão. Teve ali presença 
de vários deputados, como Deputado Wellington do Curso, Deputada 
Thaiza Hortegal, que puderam acompanhar o comércio realmente que 
tem do esporte de vaquejada. Só no evento teve um show para mais de 
8 mil pessoas, onde foram comercializados, bebidas, alimentos. E 
aquilo ali é o que fomenta aquelas pessoas de baixa renda, que precisam 
também do esporte de vaquejada. E isso é o que venho sempre lutar aqui 
no estado do Maranhão, para que seja valorizado esse esporte, essa 
cultura, porque gera emprego e renda em torno do nosso estado. Temos 
que aí chamar a atenção do Poder Executivo para que possa incentivar, 
que possa apoiar, porque realmente é uma forma também de gerar 
emprego e renda justamente pelo suor e dedicação de cada trabalhador 
que ali está. E não poderia deixar de parabenizar esse grande vaqueiro, 
que é o Gerson Pereira. Gerson Pereira já é ganhador de vários prêmios. 
Ali ele, montando na cigana Belaize, e eu, montado no Suga Garoto, 
ganhamos essa edição, segundo e terceiro lugar. Porque já não é fácil 
ganhar uma vaga, imagine você sair e ganhar duas correndo mais de 28 
bois. Então parabéns, Gerson Pereira, pela dedicação, pelo entusiasmo, 
pela perseverança. Gerson Pereira saiu contundido de outros eventos, 
mas o momento de superação mostra aí que o vaqueiro estar em ordem 
para realmente colocar os bois no chão. E quero aqui também 
parabenizar, além de Gerson Pereira, a sua esposa, Eduarda, e o Gabriel, 
de menor, que é o nosso tratador, fazendo parte da equipe do Haras VL, 
da cidade de Peritoró. Quero agradecer também ao amigo Gustavo 
Jardim e ao vaqueiro Marcelo Murta, que depois da Cigana, da nossa 
égua ter cansado do aro, Eternaly Apolo Jet, para que a gente pudesse 
concluir a vaquejada. Quero agradecer também o Acliciano pelo cavalo 
Pokémon, de esteira, que fez ali que a gente pudesse também ter sucesso 
e êxito nesse grande evento. Mas, enfim, minha gente, é um momento 
de alegria, é um momento de felicidade. Neto Evangelista, que aqui é 
competidor do tambor, quando ele chega ali na marca do décimo lugar, 
ele já vem com a alegria, vem com aquela disposição, aquela forma ali 
que você sabe que quem compete, deputado Neto Evangelista, quando 
chega a ganhar o prêmio, o troféu, ele vem ali feliz, contente, alegre e 
realizado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (aparte) - 
Deputado Vinícius, só para uma questão de correção e justiça, o último 
campeonato que o deputado que vos fala aqui, terminou em 1º lugar.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Quero 
parabenizá-lo aqui, uma salva de palmas para o deputado Neto 
Evangelista, que também é competidor das corridas equestres, do tambor. 
E o Neto sabe realmente a nossa alegria, que nós estamos hoje aqui 
falando do esporte de vaquejada, da adrenalina na competição. E hoje 
o esporte de vaquejada vem crescendo mais ainda, as comercializações 
dos equinos vêm se reestabelecendo mais ainda, porque o Maranhão 
hoje traz uma grande genética, e essa genética está sendo comercializada 
para todo o Brasil. Então, parabéns a todos os criadores do equino do 
estado do Maranhão, parabéns a todos os donos de parques do estado 
do Maranhão, parabéns a toda vaqueirama, desde o menor ao maior, e 
principalmente, essas pessoas que estão na linha de frente como falei, 
os profissionais da vaquejada, o locutor, juiz, curraleiros, caleiros, os 
tratadores, os vaqueiros, enfim, a todas as pessoas que são envolvidas 
dentro do esporte de vaquejada. Só para vocês terem noção, hoje 
a indústria, deputado Roberto Costa, da ração, a indústria do soro, 
dos produtos de suplementação, ela é uma indústria muito rica, uma 
indústria muito cara, que sobrevive por meio do quarto de milha, e 
isso nós temos que também levar em consideração. Então, aqui quero 
agradecer a presença dos deputados que estiveram ali prestigiando, que 
estiveram ali observando a importância da vaquejada, onde eu quero 
aqui convidar vocês, também outros deputados que possam participar 
nas vaquejadas no Maranhão afora pra vocês verem como rica, ali, 
gerando emprego e renda para todo o estado do Maranhão. Eu aqui 
represento uma classe, eu aqui represento essas pessoas que são amantes 
do esporte de vaquejada no estado do Maranhão, aqui também agradeço 
pelo carinho, agradeço pelo apoio, agradeço pelo acolhimento, onde nós 
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chegamos ali em cada vaquejada, são as pessoas ali nos recebendo de 
forma carinhosa, são as pessoas ali nos recebendo com fotos, selfies e ali 
mostra realmente o carinho que a gente tem e o grande parlamentar que 
tem aqui na Assembleia Legislativa, representando essa classe, que é a 
classe vaqueira aqui no estado do Maranhão na Assembleia Legislativa. 
Continuarei defendendo e vou estar sempre ao lado da vaquejada 
porque sei que é muito importante sendo o segundo maior esporte do 
Brasil, mais rentável, tirando o futebol, hoje a vaquejada é o segundo 
esporte do Brasil que é mais rentável, gerando mais de seiscentos mil 
empregos diretos e indiretamente, e isso é muito importante. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Vinícius Louro, deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pois não, 
deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(aparte) - Deputado Vinícius, primeiro quero parabenizar V. Exa. por 
trazer um tema de suma importância para esta Casa e principalmente 
o tema do sertanejo, tema do homem do campo, tema do vaqueiro, do 
homem da roça. E aí diante de tantas dificuldades, de tantos problemas 
que a população brasileira enfrenta, e principalmente, no interior do 
estado pela falta de geração de emprego, pela falta de renda e muitos 
produtores rurais, muitos fazendeiros, pequenos agricultores passam 
por essa dificuldade. E veio um esporte, chamou a atenção do interior, 
chamou a atenção das pequenas cidades do interior do Nordeste, do 
interior do estado. Eu conheço V. Ex.ª muito antes de ser deputado, 
nem éramos deputados ainda e muitas vaquejadas que frequentávamos, 
vaquejadas que visitávamos. V. Ex.ª já tinha uma atuação, naquele 
momento, de patrocinar, de participar e hoje, de forma mais efetiva, 
como parlamentar, como deputado estadual, trouxe para a Assembleia 
Legislativa essa veia, esse cume, essa defesa. E é tão bonito de ver, 
Deputado Vinícius Louro, que, em determinados locais, a gente chega e 
vê a forma carinhosa como V. Ex.ª é recebido, a forma carinhosa como 
V. Ex.ª é reconhecido pelos vaqueiros, por todos aqueles que estão no 
dia a dia, não só aquele que é dono de um cavalo, aquele que é dono 
de um haras, aquele que tem um poder aquisitivo maior, mas também 
aquele que tem o poder aquisitivo mais baixo, aquele que se utiliza das 
vaquejadas para levar o pão de cada dia para casa, levar o seu sustento, 
aquele que está vendendo churrasquinho, aquele que está vendendo 
aquela cervejinha gelada, aquele que está vendendo aquela caipirinha, 
aquele que está vendendo os adereços, está vendendo chapéu, está 
vendendo os brindes, enfim, é todo uma cadeia produtiva que está por 
trás da vaquejada. Então, V. Ex.ª, quando faz isso, faz com orgulho e 
traz, para a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
troféu, medalha e o reconhecimento, não como forma de vaidade 
para querer se aparecer, mas de forma orgulhosa, de ter o orgulho de 
defender uma classe, de defender uma categoria. Faz isso com muita 
responsabilidade, faz isso com conhecimento de causa e traz, para a 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o reconhecimento a 
outras pessoas. V. Ex.ª traz aqui o reconhecimento ao Gustavo Jardim, 
traz reconhecimento a vários vaqueiros, além da interação e da parceria 
que existe no meio dos vaqueiros, no meio da vaquejada e sem vaidade, 
sem orgulho, sem perseguição, porque se ajudam, um haras empresta 
o cavalo para o outro haras, para outro vaqueiro. V. Ex.ª traz isso, a 
essência da vaquejada, a amizade que existe por trás da vaquejada e 
todo aquele elo familiar, aquele elo de harmonia, aquele elo de alegria 
e, o mais importante, que leva renda, leva recursos para famílias, para as 
pessoas que estão envolvidas. Então, mais uma vez, parabéns, Deputado 
Vinícius Louro, a sua luta não é de hoje, nós já acompanhamos, na 
legislatura passada, acompanhamos na atual legislatura. Rogo a Deus 
e à população do estado do Maranhão, quem é ligado à vaqueja, quem 
é ligado ao esporte, quem é ligado ao tratamento que V. Ex.ª dá que 
possa ter o reconhecimento. Ano que vem é ano de eleição, é ano 
que estaremos colocando nossos nomes nas urnas novamente, e que 
possa ter o reconhecimento dessa categoria, dessa classe que aqui, na 
Assembleia, tem um deputado vaqueiro, um deputado corredor, que 
tem um deputado que valoriza, que defende, que respeita a vaquejada 

no Maranhão e no Brasil. Mais uma vez, parabéns, Deputado Vinícius 
Louro, e eu falo isso com conhecimento de causa, como seu irmão, seu 
amigo e seu irmão, tenho um carinho muito grande por você, você sabe 
disso e tenho reconhecimento. No último final de semana, estive lá, e 
quão bom se mais pessoas tivessem essa atenção e desse a valorização 
com recursos para a vaquejada. Quantas pessoas saíram lá para se 
divertir! Para aproveitar o show, para aproveitar a vaquejada em si! 
Quantas famílias levaram seus filhos para aproveitar, para curtir, para se 
divertir! Então, o esporte é uma diversão. Parabéns a Vossa Excelência. 
Parabéns ao estado do Maranhão, muitas outras Assembleias do 
Nordeste não têm. A Assembleia Legislativa do Maranhão tem um 
deputado vaqueiro, um deputado corredor e um deputado que realmente 
defende a vaquejada, deputado duro. Parabéns, Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu lhe 
agradeço, Deputado Wellington do Curso, pelas deferências e pelas 
palavras. Vossa Excelência também sempre acompanhou o esporte de 
vaquejada, esteve presente e vai começar a correr nos eventos vendo 
ali. Imagine um show daquele com mais de 8 mil pessoas o tanto 
que foi comercializado dentro daquela festa. Só aquela festa ali, em 
si, no sábado. E dizer para você ver como é a parceria do esporte da 
vaquejada. A gente já vinha, mais ou menos, na terceira rodada e cada 
rodada a gente estava correndo dois bois, ou seja, foram seis corridas. E 
o nosso animal já estava cansado. Quando o Marcelo Muta olhou e viu 
que ela já estava cansada, ele falou e disse: “Manda buscar a minha no 
caminhão do Gustavo Jardim, porque ela está descansada e vocês vão 
continuar”. E, assim, continuamos correndo e sem perder, fechando a 
sexta rodada e tirando aí a segunda e a terceira vaga no Parque João e 
Maria, onde, imaginem, quantos vaqueiros profissionais estiveram ali 
presentes. E a gente ali, através do Gerson Pereira, que era o puxador, 
que é um grande vaqueiro do estado do Maranhão e do Brasil, e vem 
a ganhar essa premiação. Então muito obrigado a toda classe vaqueira 
pelo carinho. Muito obrigado ao estado do Maranhão também por esse 
reconhecimento, que nós temos dentro do esporte de vaquejada e, desde 
já, parabenizar todos os idealizadores. E também corremos atrás para 
que, no próximo mandato de um governante, a gente possa ter um 
governante que goste do esporte de vaquejada, que contribua com o 
esporte de vaquejada, como foi feito em outrora e em outro tempo atrás, 
que ali o Governo do Estado do Maranhão, as prefeituras patrocinavam 
esses parques, colocando recursos para que eles pudessem aumentar a 
premiação, aumentar uma estrutura para gerar ainda mais emprego e 
renda para o nosso estado. Muito obrigado, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Obrigada, Deputado, por sua grande 
palestra sobre a vaquejada, sobre o gado, sobre o reconhecimento 
do trabalho do pessoal que lida com isso, que, às vezes, a gente nem 
entende direito, mas, parabéns. Tempo dos partidos ou blocos. Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Marcos Aurélio não está 
presente. Bloco Parlamentar Independente MDB. Deputado Arnaldo 
Melo também não está. Bloco Parlamentar Democrático Republicano. 
Deputado Vinícius Louro acabou de falar. Bloco Parlamentar 
Democrático Solidariedade. Deputado Ciro Neto ausente. Tem aqui 
uma escala reserva, mas o Deputado Wellington vai querer falar ainda?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu 
adoro essa escala reserva. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – V. Ex.ª vai falar?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Sim, 
senhora!

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Obrigada, então, por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhora Presidente Deputado Cleide, demais 
deputados, nosso mais cordial, bom dia. Que Deus seja louvado. 
População do Maranhão, vocês que estão nos acompanhando pela 
TV Assembleia, bom dia. Que Deus estenda as suas mãos poderosas 
sobre sua vida, sobre a sua família. Ocupo a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão que amanhã viveremos um dia 
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muito especial, que é a votação do Orçamento. Inclusive convido a 
população para acompanhar de forma remota, acompanhar de forma 
ao vivo, por meio das redes sociais, vamos disponibilizar amanhã, 
até porque nós temos várias discussões. Nas pautas das discussões 
de amanhã, nós apresentamos uma emenda ao Orçamento para que 
possa ser remanejado da Secretaria de Comunicação do Estado para 
a construção de um hospital público veterinário na cidade de São Luís 
e outro na cidade de Imperatriz. Construção de dois hospitais públicos 
veterinários, um na capital e outro na segunda maior cidade do Estado 
do Maranhão. Apresentamos também uma indicação, uma solicitação 
emenda ao Orçamento para que o Governo do Estado possa contemplar 
a nomeação dos aprovados em concursos públicos do Estado do 
Maranhão. E aí nós solicitamos ao Governo do Estado, a retirada do 
dinheiro da comunicação, do dinheiro da propaganda para nomear os 
mil e setecentos e cinquenta aprovados no concurso da Polícia Militar, 
nomear os sub judice da Polícia Militar do último, do penúltimo 
concurso e nomear também os aprovados no concurso da Polícia 
Civil, do Iprev, da AGED, da Sefaz, para que possa contemplar todos 
aprovados em concursos públicos que não foram nomeados ao longo 
dos últimos dois anos. Estamos solicitando também, fazendo também 
uma emenda à Medida Provisória que será votada amanhã que é do 
reajuste dos servidores. Segundo levantamento do Sindsep – Sindicato 
dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, as perdas salariais 
dos servidores públicos, policiais militares, policiais civis, professores, 
funcionários da AGED, do Detran, do Procon, Sefaz, Iprev, Secretaria 
de Cultura, de Esporte, todos os funcionários públicos do Estado do 
Maranhão tiveram perdas salariais de aproximadamente 58%. E é por 
isso que nós solicitamos hoje, ao Presidente da Assembleia, Deputado 
Othelino, para que pudesse adiar a votação para amanhã para que 
nós pudéssemos apresentar uma Emenda ao Orçamento para que 
nós pudéssemos apreciar a possibilidade de ampliar esse reajuste, de 
fazer um aumento. Se não puder chegar aos 58%, que são as perdas 
inflacionárias, grande Marcelo Minard, as perdas inflacionárias de 58%, 
mas para que possamos conceder pelo menos 30%. Deputado César 
Pires, eu já estive olhando, já apresentou também Emenda à Medida 
Provisória, nós estamos também apresentando Emendas à Medida 
Provisória e graças ao bom diálogo que temos com o nosso Presidente 
Othelino, somos só dois de Oposição. Mas o Deputado Othelino, muito 
atencioso às nossas solicitações colocou para apreciação amanhã. 
Então amanhã vamos discutir o Orçamento para 2022, os absurdos do 
Orçamento para 2022, as nossas solicitações de alteração do Orçamento 
para 2022 e também remanejamento de algumas Secretarias. Porque, 
vejam o absurdo, o Governo do Estado está aumentando o Orçamento 
da Secretaria de Comunicação e Articulação Política, ele tenta enganar 
a população dizendo que não aumentou o da Comunicação que ele está 
reduzindo, é mentira, antes a Secretaria de Comunicação era junto com 
a Articulação Política e juntas recebiam de R$ 76 a R$ 78 milhões, 
e agora as duas juntas passam de R$ 100 milhões, então o que vai 
acontecer? Ele vai dizer que está reduzindo a Comunicação. É mentira! 
Se você juntar a Comunicação com a Articulação política, as duas estão 
passando de R$ 100 milhões. Se você pegar o da Articulação Política, 
reduzir do orçamento do ano passado, ele está aumentando em quase 
R$ 20 milhões o orçamento da Comunicação. Então, é preciso ter uma 
leitura clara, uma leitura nítida, transparente, detalhada para mostrar as 
pegadinhas, para mostrar o golpe que o Governo do Estado tenta aplicar 
na população, tenta aplicar nos servidores, porque o golpe está aí, caiu 
quem quis. O golpe está aí, cai quem quer! Mas o servidor público do 
Maranhão, aposentados, policiais militares, policiais civis, servidores 
do Detran, da Aged, servidores públicos e aposentados do Maranhão 
não votam em Flávio Dino e nem votam em seus candidatos. Podem 
ter certeza disso. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Que Deus 
estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão e sobre a sua 
população. Era o que eu tinha para o momento, Senhora Presidente.

VI – GRANDE EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente Sessão.

Ata da Octogésima Quarta Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada 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, Glal-
bert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Iná-
cio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): 
Andreia Martins Rezende, Detinha, Edson Araújo, Othelino Neto, 
Pastor Cavalcante e Ricardo Rios. Em nome do povo e invocando a 
proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou 
a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprova-
da, e passou a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, 
aos Senhores (as) Deputados (as): Wellington do Curso, César Pires, 
Zé Inácio Lula, Rafael Leitoa, Betel Gomes e Rildo Amaral. Esgotado 
o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente 
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando, em redação final, único 
turno o Parecer nº 933/2021, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJC), em redação final ao Projeto de Lei nº 311/2019, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior, que institui o programa reconheci-
mento, capacitação e remuneração das parteiras tradicionais do estado 
do Maranhão. Sendo o parecer aprovado e o respectivo Projeto de Lei 
encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno, tramitação 
ordinária, foram aprovados e encaminhados à sanção governamental: 
Projeto de Lei nº 037/2020, de autoria do Deputado Hélio Soares, que 
institui as diretrizes para a criação do programa estadual de incentivo 
à inclusão digital e tecnologia em áreas rurais, no âmbito do Estado do 
Maranhão, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Educação 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; Projeto de Lei nº 270/2020, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, que cria o programa de 
reciclagem de entulhos da construção civil, com parecer favorável da 
CCJC e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável; Projeto de Lei nº 014/2021, ainda  do Deputado Wellington do 
Curso, dispõe sobre a obrigatoriedade de indenização ao consumidor 
em caso de roubo, furto, arrombamento ou quaisquer danos causados 
ao veículo, no período em que este estiver estacionado em área dis-
ponibilizada pelo estabelecimento, com parecer favorável  da CCJC e 
da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias; Projeto de Lei nº 
330/2021, de autoria da Deputada Ana do Gás, que “reconhece o ar-
tesanato produzido e comercializado diretamente pelas comunidades 
indígenas como de relevante interesse cultural do Estado do Maranhão, 
com parecer favorável  da CCJC e da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto, Ciência e Tecnologia. Ainda em segundo turno, tramitação 
ordinária, foram aprovados, com parecer favorável da CCJC, e encami-
nhados à sanção governamental: Projeto de Lei nº 499/2021, de autoria 
da Deputada Betel Gomes, que altera a Lei Estadual nº 9.948, de 05 de 
novembro de 2013, que dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo 
intermunicipal para os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, Projeto 
de Lei nº 307/2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que 
dispõe sobre a campanha de combate aos golpes financeiros pratica-
dos contra idosos Projeto de Lei nº 309/2020, de mesma autoria, que  
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implementa o diploma digital no âmbito do Estado do Maranhão. O 
Projeto de Lei nº 252/2020, de autoria da Deputada Detinha, transferido 
devido à ausência da autora. Em primeiro e segundo turnos, tramitação 
ordinária, o Plenário aprovou: Projeto de Lei nº 260/2020, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso, institui obrigatoriedade de inclusão de 
intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, nos telejornais, 
nas propagandas e programas institucionais do governo estadual trans-
mitidos nas emissoras televisivas no âmbito do estado do Maranhão, na 
forma que especifica. com parecer favorável da CCJC e da Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; O Projeto de Lei nº 
304/2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe so-
bre a instalação de placas em prédios públicos, que sejam alugados, in-
cluindo o contrato do aluguel. Com parecer favorável da CJCJ (acatan-
do substitutivo), este projeto foi discutido pelo autor, sendo aprovado e 
encaminhado à redação final. Em primeiro turno, tramitação ordinária, 
foi aprovado o Projeto de Lei nº 360/2021, de autoria do Deputado Cé-
sar Pires, dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes 
para identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar 
e abuso sexual, com parecer favorável da CCJC, com substitutivo e da 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Em 
segundo turno, tramitação ordinária foi aprovado e encaminhado à pro-
mulgação o 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 – com parecer 
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sujeitos 
à deliberação do Plenário foram aprovados: Requerimento nº 449 e 
450/2021, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que 
seja discutido e votado em regime de urgência em uma sessão ordinária 
os Projetos de Lei nº 142,161, 267, 304, 451, 523/2019 e o Projeto de 
Resolução Legislativa nº 037/2019, todos de sua autoria; Requerimen-
to nº 455/2021, de autoria do Deputado Hélio Soares, solicitando que 
seja enviada mensagem de solidariedade e congratulações ao vereador 
neto soares, do município de Turiaçu, vítima de uma abordagem poli-
cial abusiva, na agência do Banco do Brasil, na cidade de Santa Helena, 
conforme comunicado da Câmara Municipal de Turiaçu; Requerimento 
nº  458/2021, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que 
seja discutido e votado, em regime de urgência, em uma sessão extraor-
dinária, a realizar-se logo após a presente sessão, os Projetos de Lei nº 
552 e 553/2021; Requerimento nº 459/2021, de autoria do Deputado 
Professor Marco Aurélio, solicitando que seja discutido e votado, em 
regime de urgência, em uma sessão extraordinária, a realizar-se logo 
após a presente sessão, o Projeto de Lei complementar nº 012/2021, de 
autoria do Poder Judiciário. Por fim, a Mesa deferiu o Requerimento nº 
451 e 452/2021, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solicitando que 
sejam justificadas suas ausências nas sessões plenárias dos dias 02, 23, 
24 e 25/11, do ano em curso. No primeiro horário do Grande Expedien-
te, ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. No tempo destinado aos 
Partidos ou Blocos, ocuparam a tribuna o Deputado Doutor Yglésio e o 
Deputado Paulo Neto, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão 
e o Deputado Wellington do Curso, pelo Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB). No Expediente Final, não houve oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinan-
do que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devida-
mente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 14 de dezembro de 2021.  

Deputado Glalbert Cutrim
Presidente

Deputado Ciro Neto
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA À MEDIDA PRO-
VISÓRIA Nº 373/2021

Acrescenta-se o presente artigo, nu-
merando-o como 15, e altera-se a numera-
ção dos atuais arts. 15, 16 e 17 para 16, 17 
e 18, respectivamente:

Art. 15. Fica acrescido o percentual de 9% (nove por cento) nos 
vencimentos dos Procuradores do Estado do Maranhão.

CÉSAR PIRES
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA DA EMENDA ADITIVA

São Luís/MA, 15 de dezembro de 2021.
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Deputados,

Submeto à apreciação deste Plenário o Projeto de Emenda à Me-
dida Provisória nº 373/2021, de autoria do Governador do Estado do 
Maranhão, Flávio Dino, que dispõe sobre alterações na política remu-
neratória de servidores da Administração Pública Estadual Direta, Au-
tárquica e Fundacional do Estado do Maranhão. 

A presente Emenda à Medida Provisória encontra-se amparada 
no Regimento Interno desta Augusta Casa Legislativa, atendendo ao 
estabelecido no parágrafo único do art. 167 quanto ao prazo de apre-
sentação. 

A Medida Provisória nº 373/2021 propõe a retomada da política 
de valorização remuneratória dos servidores públicos estaduais, para-
lisada em virtude do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coro-
na vírus SARS-CoV-2 (Covid-19), instituído pela Lei Complementar 
Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que, por seu turno, proibiu a 
concessão de reajustes até 31 de dezembro de 2021. Ao dar seguimento 
a uma política indispensável para potencializar a qualidade e a produti-
vidade do serviço público, referida emenda atende ao interesse público 
o que revela a relevância da matéria.

Contudo, observa-se que dentre as categorias beneficiadas com o 
reajuste remuneratório, desprezou-se o “Grupo Consultoria e Represen-
tação Judicial” que tem como Subgrupo as Atividades de Consultoria 
e Assessoramento Jurídico do Estado, composto exclusivamente pela 
carreira de Procurador do Estado do Maranhão.

Nesse ponto, importante ressaltar a indispensável atuação dos 
Procuradores do Estado no período de pandemia que, com rápida adap-
tação ao regime de teletrabalho, exerceram de forma ininterrupta as suas 
atribuições com resultados extraordinários, fato noticiado amplamente 
no Estado, inclusive com a apresentação de indicadores de aumento de 
produtividade. Para além do desempenho de suas atribuições ordiná-
rias, com fito à preservação do interesse público, os Procuradores do 
Estado garantiram que direitos fundamentais pudessem ter uma efetiva 
prestação pelo Estado do Maranhão, viabilizando a compra de respira-
dores e a reabertura de leitos de UTI. Não bastasse isso, no tocando aos 
objetivos de proteção ao erário e efetividade da arrecadação, a Procu-
radoria Geral do Estado foi responsável por uma economia que gira em 
torno de quatorze bilhões aos Cofres Públicos Estaduais. 

Considerando os motivos justificadores da edição da Medida Pro-
visória, compreendo inexistir distinção capaz de excluir carreira de tão 
notória atuação no período de enfrentamento ao novo Corona Vírus, 
da política de valorização remuneratória do Estado, a qual alcança, por 
meio desta Medida Provisória, todos os demais grupos abrangidos pelo 
PGCE – Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, a saber: “Grupo 
de Administração Geral”, “Grupo Estratégico”, “Grupo Educação” e 
“Grupo Segurança”. 

 Trata-se de evidente conduta discriminatória, que ofende o 
princípio constitucional da isonomia. Inobstante a EC nº 19/98 tenha 
excluído a hipótese de isonomia sob forma de “equiparação” e “vincu-
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lação” de vencimentos, sobreviveu no texto constitucional o princípio 
da isonomia em seu viés absoluto. Na isonomia os cargos estão em pé 
de igualdade, pois, em observância à natureza da vantagem concedida e 
aos critérios estabelecidos por lei para seu recebimento, não se vislum-
bra diferenciação no plano real capaz de justificar a diferenciação de 
políticas remuneratórias.

A Medida Provisória tal como foi redigida fere o princípio da iso-
nomia tornando-a inconstitucional, impondo-se, portanto, a concessão 
de reajuste aos Procuradores do Estado do Maranhão, no percentual mé-
dio de nove por cento, conforme noticiado no site do Governo do Estado 
do Maranhão (https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=327307), 
como medida necessária e justa para sanar o vício de inconstitucionali-
dade da presente Medida Provisória. 

O reflexo financeiro global do aumento de 9% (nove por cento) 
aos Procuradores do Estado representa apenas 0,4% (zero vírgula qua-
tro por cento) do total de seiscentos milhões que serão gastos anualmen-
te com a aprovação da presente Medida Provisória, o que mais uma vez, 
comprova a irrazoabilidade do não enquadramento dos Procuradores do 
Estado, a ser corrigida com a apresentação da presente emenda. 

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a 
pertinência desta proposta de emenda, solicito sua aprovação pela Casa. 

Atenciosamente,
César Pires

Deputado Estadual

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 785 DE 09 DE DE-
ZEMBRO DE 2021.

Abre à Assembléia Legislati-
va, crédito suplementar no valor de R$ 
7.110.496,00 (sete milhões cento e dez 
mil quatrocentos e noventa e seis reais), 
para o fim que especifica.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com o disposto no art. 43. § 1º, inciso III da Lei 
Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no art. 39,§ 1º, inciso I e § 2º da Lei 
Estadual n.º 11.327 de 25.08.2020,

RESOLVE
Art. 1º. Fica aberto à Assembléia Legislativa, crédito suplemen-

tar no valor de R$ 7.110.496,00 (sete milhões cento e dez mil quatro-
centos e noventa e seis reais), destinado a reforço de dotação consigna-
da no vigente Orçamento, conforme Anexo I.

Art. 2º. Os recursos para atender ao presente crédito decorrem 
de anulação parcial de dotação consignada no vigente Orçamento, con-
forme Anexo II.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 14 DE DE-
ZEMBRO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚ-
BLICA.

Deputado OTHELINO NETO               
Presidente

Deputado GLALBERT CUTRIM
1° Vice Presidente

Deputada ANDREIA REZENDE
Primeiro Secretário

Deputada DETINHA
2° Vice Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segundo Secretário

Deputado RILDO AMARAL
3° Vice Presidente

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Terceiro Secretário

Deputado CÉSAR PIRES
4° Vice Presidente

Deputado PAULO NETO
Quarto Secretário

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 006 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Complementar 

nº 008/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Institui as Microrre-
giões de Saneamento Básico do Norte Maranhense, do Sul Maranhen-
se, do Centro Leste Maranhense e do Noroeste Maranhense”.

O presente Projeto de Lei foi, inicialmente, encaminhado à 
Douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 
773/2021), que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais, 
constitucionais e jurídicos da proposição, que se manifestou pela apro-
vação do Projeto de Lei Complementar, na forma do texto original.

Nos termos do art. 30, inciso III, alínea “a”, compete à Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, opinar sobre 
matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à política e sis-
tema estadual do meio ambiente e da legislação de defesa ecológica, 
caso em espécie.

Cabe agora a esta Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável a análise do mérito do presente Projeto de Lei 
Complementar, nos termos regimentais.

Esclarece a Mensagem Governamental que acompanha a pro-
positura, que considerando a complexidade e o alto custo dos inves-
timentos e da manutenção dos serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, o presente Projeto de Lei Complementar 
institui quatro microrregiões de Saneamento Básico no Estado, quais 
sejam: Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense, Microrre-
gião de Saneamento do Sul Maranhense, Microrregião de Saneamento 
Centro-Leste Maranhense e Microrregião de Saneamento do Noroeste 
Maranhense.

Os estudos para criação das referidas regiões de saneamento 
foram conduzidos pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconô-
micos e Cartográficos - IMESC, os quais consideraram, em especial, 
três fatores: 1) as Regiões de Desenvolvimento do Estado, que permi-
tem compreender as realidades socioeconômicas e suas consequências 
espaciais entre as municipalidades; 2) as Regiões Metropolitanas 
existentes; e 3) a configuração e o papel exercido pelas bacias ou 
regiões hidrográficas.

Falar de saneamento básico¹ 1no Brasil consiste em um desafio 

1  Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modifi-

ESTADO DO MARANHÃO

Resolução

Relatório Ato Normativo

Ano Base: 2021

Anexo I - Redução

Ato Normativo 2021AN001562

Órgão 01000 Assembleia Legislativa

Unidade Orçamentária 01101 Assembleia Legislativa

Código Natureza Fonte ValorIRPEsferaEspecificação

01.031.0318.4628 Atuação Legislativa

0001 No Estado do Maranhão  3.135.862,000.1.0133.90.992F

01.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual

0001 No Estado do Maranhão  378.089,000.1.0131.91.991S

01.274.0440.0929 Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa

0001 No Estado do Maranhão  933.658,000.1.0131.90.991S

01.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores 

Públicos Estaduais

0001 No Estado do Maranhão  94.820,000.1.0131.91.991S

01.302.0411.4931 Assistência Suplementar de Saúde - ALEMA

0001 No Estado do Maranhão  2.568.067,000.1.0133.90.992S

Subtotal  7.110.496,00

 7.110.496,00Total

Anexo II - Acréscimo

Ato Normativo 2021AN001562

Órgão 01000 Assembleia Legislativa

Unidade Orçamentária 01101 Assembleia Legislativa

Código Natureza Fonte ValorIRPEsferaEspecificação

01.031.0318.4628 Atuação Legislativa

0001 No Estado do Maranhão  5.693.215,000.1.0131.90.991F

01.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência

0001 No Estado do Maranhão  1.417.281,000.1.0131.90.991S

Subtotal  7.110.496,00

 7.110.496,00Total
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que o Poder Público tem em tornar o mesmo universal no país.

Analisando dados disponíveis pelo Instituto Trata Brasil², 2veri-
fica-se que o Brasil avançou bastante na questão do fornecimento de 
água potável para a população, hoje mais de 83% dos brasileiros já 
tem acesso a tal serviço.

Porém, os números referentes a coleta de esgoto continuam bai-
xos e pouco mais da metade da população, 53,2% dos brasileiros, 
tem acesso a tal serviço, e, quando analisamos o esgoto tratado, esse 
número é de apenas 46,3% segundo o Instituto Trata Brasil, ou seja, o 
Brasil coleta pouco esgoto e do que ele coleta, trata menos da metade, 
situação dramática que tem impactos diretos na saúde do brasileiro 
e no meio ambiente.

O Instituto Trata Brasil ainda aponta para a quantidade de água 
que o Brasil desperdiça durante a distribuição, 38,5%, ou seja, da 
água que é tratada pelas empresas de saneamento, quase quarenta por 
cento se perde até chegar aos lares. 

Realizando uma conta simples, a cada dez litros de água que 
saem das empresas de saneamento, quase que quatro se perde.

E por que se investir em saneamento básico? Diversos estudos 
demonstram que investir em saneamento básico tem impactos diretos 
na melhoria dos indicadores de educação de um determinado aglome-
rado urbano, gera uma valorização imobiliária e também no turismo, 
contribui para a geração de emprego e renda e traz impactos significa-
tivos na saúde da população, como a redução considerável do número 
de várias doenças.

No que tange à educação, ainda segundo o Instituto Trata Brasil:
“...Moradores de áreas sem acesso à rede de distribuição de 

água e de coleta de esgotos têm uma redução do atraso escolar, ou seja, 
uma escolaridade menor significa uma perda de produtividade e de re-
muneração das gerações futuras. Somente o custo desse atraso escolar 
devido à falta de saneamento alcançou R$ 16,6 bilhões em 2015...”

No quesito valorização imobiliária, segundo o Instituto Trata 
Brasil:

“... Tendo como base os dados da PNAD 2015, o estudo revelou 
um impacto expressivo do saneamento sobre o valor dos ativos imobi-
liários e sobre a renda gerada pelo setor. Considerando dois imóveis 
em bairros similares e que se diferenciam apenas pelo acesso ao sanea-
mento, aquele que estava ligado às redes de distribuição de água e de 
coleta de esgoto poderia ter seu valor elevado em quase 14%. Espera-
-se que a universalização do saneamento traga acesso à água tratada 
a mais 33,1 milhões de moradias e coleta e tratamento de esgoto a 
49,1 milhões de habitações até 2035. Olhando-se o valor médio dos 
imóveis, isso permitirá que as residências que recebam os serviços de 
saneamento tenham uma valorização média de 12,8%. Em vinte anos, 
o valor presente dos ganhos com a valorização imobiliária deve atingir 
R$ 273,8 bilhões no país...”

Os impactos no turismo, setor de fundamental importância para a 
economia são ainda mais significativos, segundo o instituto:

“...O turismo é, sabidamente, uma atividade econômica que 
não se desenvolve adequadamente em regiões com falta de água tra-
tada, coleta e tratamento de esgoto. A contaminação do meio ambien-
te por esgoto compromete, ou até anula, o potencial turístico de uma 
região. Com base no modelo estatístico, estima-se que os ganhos de 
renda do turismo devidos à universalização do saneamento atinjam em 
média R$ 1,2 bilhão por ano no período de 2015 a 2035. Em vinte 
anos, os ganhos com a valorização ambiental para o turismo brasileiro 
devem atingir R$ 24,5 bilhões. Isso significa uma renda maior para os 

car as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e pro-
mover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do 
indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um 
direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 11.445/2007 como o 
conjunto dos serviços, infraestrutura e Instalações operacionais de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de 
resíduos sólidos e de águas pluviais.

2  Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, formado por 
empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos 
recursos hídricos do país.

trabalhadores do setor, lucros para as empresas e impostos para os 
governos, principalmente dos municípios que recebem impostos sobre 
os serviços e as atividades de turismo...”

Dado o atraso que ainda vivemos na questão da coleta de esgoto, 
como já citado nessa Nota Técnica, os investimentos necessários para 
tornar tal serviço universal no Brasil são relevantes, seus impactos na 
geração de emprego e renda segundo o Instituto Trata Brasil:

“...Analisando-se o período de 2005 a 2015, o estudo mostrou 
que o país investiu, em média, R$ 9,264 bilhões por ano. Esses inves-
timentos foram feitos em obras de manutenção e expansão das redes 
de água e esgoto nas cidades brasileiras, sustentaram quase 142 mil 
empregos anuais e geraram R$ 11,025 bilhões / ano de renda na eco-
nomia brasileira...”

A importância do investimento em saneamento básico para a saú-
de do brasileiro, talvez possa ser considerado o mais importante entre 
os já citados, sobre isso o Instituto aponta:

“...Os dados oficiais mostram que, em média, a cada afastamen-
to as pessoas ficaram longe de suas atividades por 3,32 dias em mé-
dia. Isso significa que essas doenças causaram 49,8 milhões de dias 
de afastamento ao longo de um ano. A economia com a melhoria das 
condições de saúde da população brasileira projetada para o período 
2015 a 2035, tomando por base os afastamentos do trabalho e interna-
ções ocorridos em 2015, deve ser em média de R$ 362 milhões. Em vin-
te anos (2015 a 2035), considerando o avanço gradativo do saneamen-
to, o valor presente da economia com saúde, seja pelos afastamentos 
do trabalho, seja pelas despesas com internação no SUS, deve alcançar 
R$ 7,239 bilhões no país. A população pode fazer muito mais pelos seus 
direitos, além de se conscientizar sobre o tema e sobre como está sua 
cidade, é importante promover iniciativas e ações sociais para cobrar 
autoridades sobre os benefícios da implantação de serviços de trata-
mento de água e esgoto em seu bairro...”

Os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação 
sobre Saneamento, mostram que a situação no Maranhão é no mínimo 
preocupante quanto tratamos de saneamento básico.

Como já demonstrado, o Brasil avançou significativamente no 
tocante ao fornecimento de água potável para a população brasileira 
nos últimos anos, mas no Maranhão o número ainda é muito baixo, 
pouco mais da metade maranhenses, 56,2%, tem acesso a esse tipo de 
serviço. Entre os estados brasileiros, o Maranhão está à frente apenas 
de Pará, Acre e Rondônia.

No que diz respeito à coleta de esgoto, a situação do Maranhão 
torna-se assustadora, apenas 12,1% dos maranhenses tem acesso a 
tal serviço, o Estado está à frente apenas do Piauí, Amazonas, Pará, 
Rondônia e Amapá entre os estados brasileiros.

Tomando por base São Luís, capital e principal economia do Es-
tado, em um ranking com as cem maiores cidades do Brasil, São Luís 
surge na 79º posição no que tange fornecimento de água tratada e coleta 
de esgoto.

Em relação ao fornecimento de água tratada, 88,02% da popula-
ção já tem acesso a tal serviço, número considerado interessante para 
uma população com mais de um milhão de habitantes e acima da média 
nacional.

Porém, quando analisamos a coleta e tratamento de esgoto, São 
Luís apresenta números pouco animadores, apenas 47,9% da popula-
ção tem acesso à coleta de esgoto e somente 4,03% do esgoto pro-
duzido é tratado.

Ainda segundo um estudo do Instituto Trata Brasil, devido à pre-
cariedade no sistema de distribuição de água, 28,35% da mesma se per-
de entre vazamentos, roubos e ligações clandestinas, erros ou simples-
mente falta de medição. A perda média entre as 100 cidades, de acordo 
com o instituto, é de 36,9%.

O ano de 2020 foi de muita importância para o setor de sanea-
mento básico no Brasil, dada a sanção da Lei n° 14.026/2020. também 
conhecida como Marco Legal do Saneamento Básico.

Resumidamente, o Marco Legal do Saneamento Básico é de fun-
damental importância, porque entre outros pontos importantes, a norma 
trouxe inovações, tais como a necessidade de licitação nos contratos de 
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concessão, previsibilidade regulatória, contratos de longo prazo, regio-
nalização dos serviços e sustentabilidade econômico-financeira.

Tal norma traz algumas metas importantes, como garantir até 
2033 que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% ao 
tratamento e à coleta de esgoto.

Para que atinja tais números, especula-se investimentos tanto da 
iniciativa privada como do Poder Público na ordem de quinhentos e 
vinte bilhões de reais, o que irá possibilitar a geração de muitos empre-
gos no setor de saneamento básico no Brasil.

Outro ponto importante e que trata diretamente do papel dos es-
tados e dos municípios dentro do Marco Legal do Saneamento Básico, 
trata-se de como municípios considerados pequenos, com poucos re-
cursos e sem cobertura de saneamento serão atingidos pela nova norma.

 Anteriormente as grandes cidades atendidas por uma mesma em-
presa estatal ajudavam a financiar a expansão do serviço nos municípios 
menores. 

A nova lei determina que os estados, no intuito de atender aos 
pequenos municípios, componham em até 180 dias grupos ou blocos de 
municípios que poderão contratar os serviços de forma coletiva. 

Municípios de um mesmo bloco não precisam ser vizinhos. Esses 
blocos deverão implementar planos municipais e regionais de sanea-
mento básico; e a União poderá oferecer apoio técnico e financeiro para 
a execução dessa tarefa.

Verifica-se que o Projeto de Lei Complementar em análise está 
cumprindo uma determinação do Marco Legal do Saneamento.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato dis-
cricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento 
adequado à satisfação do interesse público.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei Com-
plementar original, sugerimos a sua aprovação na forma de substituti-
vo, para melhor sua aplicabilidade.

VOTO DO RELATOR:
O Projeto de Lei Complementar nº 008/2021 foi considerado 

meritório por ser conveniente e oportuno para o interesse público, razão 
pela qual opinamos pela sua aprovação, na forma de substitutivo 
anexo a este parecer.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável, votam pela aprovação do Projeto de Lei Com-
plementar nº 008/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de dezembro de 2021.  

Presidente: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado Rafael Leitoa 

 Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Carlinhos Florêncio                                        
Deputado Hélio Soares                                                    
Deputada Thaíza Hortegal                                              
Deputado Zito Rolim                                                      
                                   

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 008/2021

Institui as Microrregiões de Sanea-
mento Básico do Norte Maranhense, do 
Sul Maranhense, do Centro-Leste Mara-
nhense e do Noroeste Maranhense.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a instituição das 
Microrregiões de Saneamento Básico do Norte Maranhense, do Centro 
Leste Maranhense, do Noroeste Maranhense e do Sul Maranhense, bem 
como sobre suas respectivas estruturas de governança.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei Complementar aplica-se ao 
Estado daoMaranhão e aos Municípios que integram as microrregiões, 
bem como às pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, 
que com elas se relacionem no que concerne às funções públicas de 
interesse comum previstas no art. 3º desta Lei Complementar.

Art. 2º  Para fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - microrregião de saneamento básico: unidade territorial criada 

pelo Estado mediante lei complementar, nos termos do art. 25, §3º da 
Constituição Federal, composta por agrupamento de municípios limí-
trofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 
(Estatuto da Metrópole);

II - autarquia microrregional: autarquia intergovernamental de 
regime especial, com caráter deliberativo e normativo, e personalidade 
jurídica de direito público, na qual os entes compartilham responsabili-
dades e ações em termos de organização, planejamento e execução das 
funções públicas de interesse comum por meio de um sistema integrado 
e articulado de planejamento, projetos, estruturação financeira, imple-
mentação, operação e coordenação.

CAPÍTULO II
DAS MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 3º Ficam instituídas, no Estado do Maranhão, as seguintes 
Microrregiões de Saneamento Básico:

I - Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense;
II - Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense;
III - Microrregião de Saneamento Centro-Leste Maranhense;
IV - Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense.
Parágrafo único. As Microrregiões de Saneamento Básico do Es-

tado do Maranhão são as especificadas no Caderno de Estudos Técni-
cos - Anexo I desta Lei, e a indicação dos municípios que as compõem 
consta dos Anexos II a V. 

CAPÍTULO III 
DAS AUTARQUIAS MICRORREGIONAIS

Seção I
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 4º São funções públicas de interesse comum das 
microrregiões de saneamento básico o planejamento, a regulação, a 
fiscalização e a prestação, direta ou indireta, dos serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, na forma do Anexo 
I - Caderno de Estudos Técnicos desta Lei.

Parágrafo único. No exercício das funções públicas de interesse 
comum mencionadas no caput, a microrregião de saneamento básico 
deve assegurar:

I - a instituição e manutenção de mecanismos que garantam o 
atendimento da população dos municípios com menores indicadores de 
renda;

II - o cumprimento das metas de universalização previstas na le-
gislação federal;

III - o desenvolvimento, o tanto quanto possível, da política de 
subsídios mediante a manutenção de tarifa uniforme para todos os mu-
nicípios que atualmente a praticam, desde que viável técnica, econômi-
ca e financeiramente e observados o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos e a modicidade tarifária.
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Seção II
Das Competências

Art. 5º As Autarquias Microrregionais de Saneamento Básico 
tem por finalidade exercer as competências relativas à integração, pla-
nejamento, gestão e execução das funções públicas de interesse comum 
dispostas no art. 4º, dentre elas:

I - estabelecer meios compartilhados de organização adminisitra-
tiva das funções públicas de interesse comum;

II - estabelecer sistema integrado de alocação de recursos e pres-
tação de contas consistente em um conjunto de instrumentos e mecanis-
mos que deverão assegurar a implementação e fiscalização de progra-
mas e projetos estruturantes e a realização de investimentos em serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a determinação 
das fontes de financiamento previamente pactuadas no âmbito da estru-
tura de governança interfederativa;

III - implementar processo permanente e compartilhado de pla-
nejamento e de tomada de decisão quanto aos objetivos, metas e priori-
dades de interesse regional na área de saneamento básico, compatibili-
zando-os com os objetivos do Estado e dos Municípios que a integram;

IV - propor diretrizes para o estabelecimento de metas e indica-
dores de desempenho, bem como mecanismos de aferição de resulta-
dos e prioridades de interesse regional, na área de saneamento básico, 
compatibilizando-os com os objetivos do Estado e dos Municípios que 
o integram e observando-os, obrigatoriamente, na prestação, direta ou 
indireta, dos serviços, no âmbito do território da microrregião;

V - aprovar planos regionais, programas e projetos, públicos ou 
privados, relativos à realização de obras, empreendimentos e atividades 
na área de saneamento básico que tenham impacto regional;

VI - executar as funções públicas de interesse comum de forma 
compartilhada, com base em estudos técnicos que demonstrem a in-
terdependência e fundamentem o compartilhamento de competências 
entre os Municípios integrantes da microrregião;

VII - implementar a participação de representantes da sociedade 
civil nos processos de planejamento e tomada de decisão;

VIII - compatibilizar os planos plurianuais, leis de diretrizes or-
çamentárias e leis orçamentárias anuais dos entes envolvidos na gover-
nança interfederativa;

IX - comunicar as deliberações acerca dos planos relacionados 
aos serviços na área de saneamento básico aos órgãos ou entidades fe-
derais que atuam na unidade regional.

X - autorizar a alienação de participações societárias, ocasione ou 
não a mudança de controle, de empresas que integrem a Administração 
Indireta da Microrregião;

XI - autorizar a prestação direta dos serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário pela Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Maranhão - CAEMA, em razão desta integrar a 
administração indireta de um dos entes da entidade microrregional.

Parágrafo único. A Autarquia Microrregional de Saneamento Bá-
sico poderá prever programa específico para ações de saneamento bási-
co em áreas rurais, remotas ou núcleos urbanos informais.

Seção III
Da Governança das Autarquias Microrregionais

Subseção I 
Regras Gerais

Art. 6º Integram a estrutura de governança de cada autarquia 
microrregional:

I - Colegiado Microrregional composto por:
a) 01 (um) representante do Estado do Maranhão;
b) 01 (um) representante de cada Município que a integra.
II - Comitê Técnico composto por:
a) 03 (três) representantes indicados pelo Estado do Maranhão;
b) representantes indicados pelo conjunto dos Municípios mem-

bros, em número equivalente a 15% (quinze por cento) do número de 
municípios integrantes da microrregião. 

III - Conselho Participativo composto por 11 (onze) representan-
tes da sociedade civil escolhidos pela Conferência Regional de Sanea-
mento Básico.

IV - O Secretário-Geral, eleito na forma do § 2º do art. 13.
§ 1º Fica vedada a indicação de membros das respectivas Casas 

Legislativas nas nomeações previstas no inciso II deste artigo;
§2º As indicações de membros para o Comitê Técnico, previstas 

nas alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo, deverão considerar, 
preferencialmente, membros de instituições de ensino e pesquisa de 
notoriedade no Estado, presentes na microrregião.

§3º O Regimento Interno de cada autarquia microrregional dispo-
rá, dentre outras matérias, sobre:

I - o funcionamento dos órgãos mencionados nos incisos I a IV 
do caput deste artigo;

II - a forma de escolha dos membros do Comitê Técnico e dos 
representantes da sociedade civil no Conselho Participativo, observan-
do-se, quanto a este último, o disposto no art. 47 da Lei Federal nº 
11.445, de 05 de janeiro de 2007, considerando ainda a representação 
de entidades sindicais de trabalhadores do saneamento, representantes 
das bacias hidrográficas e representantes dos povos e comunidades tra-
dicionais de cada microrregião;

III - a criação e funcionamento das Câmaras Temáticas, perma-
nentes ou temporárias, ou de outros órgãos, permanentes ou temporá-
rios.

IV - a estruturação de sistema integrado de alocação de recursos 
e prestação de contas.

Subseção II
Colegiado Microrregional

Art. 7º O Colegiado Microrregional é instância máxima da au-
tarquia intergovernamental e deliberará somente com a presença de re-
presentantes de entes federados integrantes que, somados, detenham a 
maioria absoluta do número total de votos, sendo que:

I - o Estado do Maranhão terá número de votos equivalente a 
40% (quarenta por cento) do número total de votos; e

II - cada Município terá, entre os 60% (sessenta por cento) de 
votos restantes, número de votos proporcional à sua população, nos ter-
mos do regimento interno.

§ 1º Cada Município terá direito a, no mínimo, 01 (um) voto no 
Colegiado Microrregional.

§ 2º As deliberações exigirão número de votos superior à metade 
do total de votos, podendo o Regimento Interno prever hipóteses de 
quórum qualificado.

§ 3º O Colegiado Microrregional será presidido pelo Governador 
do Estado que, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano.

Art. 8º São atribuições do Colegiado Microrregional:
I - estabelecer diretrizes sobre o planejamento, a organização e a 

execução de funções públicas de interesse comum, a serem observadas 
pelas Administrações Direta e Indireta de entes da Federação integran-
tes da Microrregião;

II - deliberar sobre assuntos de interesse regional relativos às po-
líticas públicas e aos serviços de saneamento básico, em matérias de 
maior relevância, nos termos do Regimento Interno;

III - especificar os serviços públicos de interesse comum, bem 
como, quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus res-
pectivos responsáveis, com base em estudos técnicos que demonstrem a 
interdependência e fundamentem o compartilhamento de competências 
entre os Municípios integrantes da microrregião;

IV - aprovar os planos microrregionais e, quando couber, os pla-
nos intermunicipais, assim como propor adequações aos planos locais, 
respeitada a autonomia municipal;

V - definir a entidade reguladora responsável pelas atividades de 
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regulação e de fiscalização dos serviços públicos de interesse comum, 
bem como estabelecer as formas de prestação destes serviços, respeita-
das as determinações contratuais vigentes;

VI - propor critérios de compensação financeira aos Municípios 
da Microrregião que suportem ônus decorrentes da execução de funções 
ou serviços públicos de interesse comum;

VII - autorizar município integrante da Microrregião  prestar a, 
isoladamente, licitar ou contratar prestação de serviços públicos de sa-
neamento básico, ou atividades deles integrantes, mediante criação de 
órgão ou entidade ou celebração de contrato de concessão;

VIII - elaborar e alterar o regimento interno da Autarquia Mi-
crorregional;

IX - eleger e destituir o Secretário-Geral.

Parágrafo único. No caso do Colegiado Microrregional deliberar 
pela unificação na prestação de serviço público de saneamento básico, 
em dois ou mais Municípios que integram a Microrregião, ou de ativi-
dade dele integrante, por meio de entidade que integre a administração 
do titular ou por meio de contrato de concessão, precedido de licitação, 
o representante legal da Microrregião subscreverá o respectivo instru-
mento, representando os entes da Federação interessados. 

Subseção III
Do Comitê Técnico

Art. 9º O Comitê Técnico tem por finalidade:
I - apreciar previamente as matérias que integram a pauta das reu-

niões do Colegiado Microrregional, providenciando estudos técnicos 
que a fundamentem;

II - assegurar, nos assuntos relevantes, a prévia manifestação do 
Conselho Participativo.

§ 1º O Comitê Técnico poderá criar Câmaras Temáticas para aná-
lise de questões específicas, nas quais poderá contar com a participação 
de técnicos de outras entidades, públicas ou privadas, e de representan-
tes da sociedade civil.

§ 2° Presidirá o Comitê Técnico o Secretário-Geral. 

Subseção IV
Conselho Participativo e do Controle Social

Art. 10. São atribuições do Conselho Participativo:
I - elaborar propostas para apreciação das demais instâncias da 

entidade microrregional;

II - deliberar sobre matérias relevantes previamente à apreciação 
da Autarquia Microrregional; 

III - propor a constituição de grupos de trabalho para a análise e 
debate de temas específicos; 

IV - convocar audiências e consultas públicas sobre matérias que 
serão submetidas à deliberação.

V - convocar, organizar e coordenar a Conferência Regional de 
Saneamento Básico.

Parágrafo único.  Presidirá o Conselho Participativo o Secretá-
rio-Geral.

Art. 11. O Regimento Interno disporá sobre os procedimentos 
adequados à participação popular, devendo ser observadas as seguintes 
diretrizes:

I - a divulgação dos planos, programas, projetos e propostas, deve 
ser feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em relação ao 
momento da deliberação; 

II - o acesso aos estudos de viabilidade técnica, econômica, finan-
ceira e ambiental; 

III - o uso de audiências e de consultas públicas como forma de 
se assegurar o pluralismo e a transparência.

IV - a realização da Conferência Regional de Saneamento Básico.
Parágrafo único. O acesso mencionado no inciso II do caput não 

poderá prejudicar sigilo ou acesso restrito a informações em razão de 
disposição legal ou regulamentar. 

Art. 12. A autarquia microrregional convocará audiências públi-
cas na periodicidade prevista no Regimento Interno ou sempre que a 
relevância da matéria exigir para:

I - expor suas deliberações;
II - debater os estudos e planos em desenvolvimento;
III - prestar contas de sua gestão e resultados.

Sub-Seção V
Do Secretário-Geral

Art. 13. O Secretário-Geral é o representante legal da entidade 
microrregional, cumprindo-lhe dar execução às deliberações da Autar-
quia Microrregional .

§ 1º O Secretário-Geral participa, sem voto, de todas as reuniões 
do Colegiado Microrregional, sendo responsável pelo registro e publi-
cidade das atas.

§ 2º O Secretário-Geral será eleito pelo Colegiado Microrregio-
nal, sendo destituído livremente, a juízo do Colegiado.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS e TRANSITÓRIAS

Art. 14. O Governador, por meio de Decreto, editará o Regimen-
to Interno Provisório de cada Autarquia  Microrregional. 

Parágrafo único. O Decreto a que se refere o caput deverá dispor 
sobre a convocação, a instalação e o funcionamento do Colegiado Mi-
crorregional, inclusive os procedimentos para a elaboração de seu pri-
meiro Regimento Interno, bem como sobre a convocação de audiências 
e consultas públicas até que se instale o Conselho Participativo.

Art. 15. O Estado do Maranhão poderá designar a Autarquia mi-
crorregional como local de lotação e exercício de servidores estaduais 
e empregados públicos estaduais e  municipais, inclusive de suas en-
tidades da Administração Indireta, de direito público ou privado, sem 
prejuízo de remuneração e demais vantagens aos servidores designados.

Art. 16. Resolução do Colegiado Microrregional definirá a for-
ma da gestão administrativa da Microrregião, podendo, por prazo cer-
to, delegar o exercício de atribuições ou a execução de determinadas 
tarefas para órgãos ou entidades federais, bem para órgãos e entidades 
integrantes da estrutura administrativa do Estado do Maranhão ou de 
municípios que integram a Microrregião.

Parágrafo único. Até que seja  editada  a  Resolução  prevista no 
caput, as funções de secretaria e suporte administrativo da microrregião 
serão desempenhadas pela Secretaria de Estado das Cidades e Desen-
volvimento Urbano - SECID.

Art. 17. A prestação dos serviços de saneamento básico no âm-
bito das Microrregiões de Saneamento Básico observará as diretrizes 
constantes do Plano Regional de Saneamento Básico.

 § 1º O plano regional de saneamento básico deverá incluir a 
prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de es-
gotamento sanitário, podendo contemplar, ainda, outros componentes 
do saneamento básico, com vistas à otimização do planejamento e da 
prestação dos serviços.

§ 2º As disposições constantes do Plano Regional de Saneamento 
Básico prevalecerão sobre aquelas constantes de planos municipais, nos 
termos do art. 17, §2º, da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

§ 3º O Plano Regional de Saneamento Básico:
I - dispensará a obrigatoriedade de elaboração e publicação de 

planos municipais de saneamento básico por cada um dos Municípios 
integrantes;

II - poderá ser elaborado com suporte de órgãos e entidades da 
administração pública federal, estaduais e municipais, além de presta-
dores de serviços.

Art. 18. Os planos referentes ao saneamento, editados pelos Mu-
nicípios antes da vigência desta Lei Complementar, permanecerão em 
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vigor por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado mediante 
resolução do Colegiado Microrregional, cabendo aos Municípios a de-
vida adequação da legislação municipal.

Parágrafo único. A prestação de serviços de água e esgoto poderá 
obedecer a Plano Regional elaborado para o conjunto de municípios 
atendidos.

Art. 19. A regulação da prestação dos serviços de saneamento 
básico prestados nas Microrregiões de Saneamento Básico será feita 
preferencialmente pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Ser-
viços Públicos (MOB).

Parágrafo único. A MOB, no exercício de suas funções regulató-
rias, observará as normas de referência editadas pela Agência Nacional 
de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - criar subsidiárias da Companhia de Saneamento Ambiental 

do Maranhão - CAEMA, Sociedades de Propósito Específico - SPE ou 
outras sociedades empresárias, com atuação em uma ou mais das mi-
crorregiões instituídas por esta Lei Complementar; 

II - modificar a natureza das ações e de outras participações so-
cietárias que possua, diretamente ou por meio de entidades da Admi-
nistração Indireta, nas subsidiárias da Companhia de Saneamento Am-
biental do Maranhão - CAEMA a que se refere o inciso I deste artigo; 

III - alienar, de forma gratuita ou onerosa, as ações e participa-
ções societárias mencionadas no inciso II deste artigo, inclusive o con-
trole das subsidiárias da Companhia de Saneamento Ambiental do Ma-
ranhão - CAEMA, exclusivamente para uma ou mais das microrregiões 
instituídas por esta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Excluem-se das autorizações dos incisos I a III 
deste artigo a abertura de capital, que somente poderá ser autorizada 
mediante lei complementar.

Art. 21. Ficam revogados:
I - o inciso II do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 174, de 

25 de maio de 2015; 
II - inciso II do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 089, de 

17 de novembro de 2005.

Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
          REFERÊNCIAS 

1. INTRODUÇÃO

O Saneamento Básico, de acordo com a Lei nº 11.445/07, é 
definido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas. A melhoria da oferta dos serviços de qualidade 
em saneamento básico contribui com a saúde, a educação, o meio am-
biente e a economia. A modernização e ampliação do sistema de sanea-
mento básico beneficia todos os setores da sociedade e constitui um 
direito de todos os habitantes, tanto de áreas urbanas, quanto de áreas 
rurais. 

Oficialmente um dos primeiros Decreto-Lei sobre Plano Nacio-
nal de Saneamento Básico é o nº 949 de 1969, o PLANASA. Mesmo 
com a adesão de quase 75% dos municípios brasileiros, o plano não 
conseguiu sanar as problemáticas sanitárias das localidades mais neces-
sitadas e com o desequilíbrio do sistema de financiamento em 1992 foi 
encerrado (SOUSA; COSTA, 2016).

A publicação da Constituição Federal de 1988, e as disputas entre 
estados e municípios sobre a titularidade dos serviços de saneamento 
seguiram no país com avanços sobre distribuição de água e melhorias 
nos serviços de coleta de lixo, porém com enormes gargalos sobre es-
gotamento sanitário.

A mesma Carta Magna citada acima, no art. 25, § 3º, já previa 
a forma regionalizada de práticas de políticas públicas, conforme des-
crito a seguir: “§ 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, 
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de inte-
resse comum” (grifo nosso).

A partir da Lei de 11.445/2007, possibilitou que diversos atores 
participassem das etapas da política de saneamento, como financiamen-
to, planejamento e operação. É nesse cenário que a regionalização dos 
serviços públicos de saneamento básico emerge como relevante alterna-
tiva para avançarmos rumo à universalização.

Reforçando o entendimento e a necessidade da gestão do sanea-
mento de forma regionalizada, o novo marco legal do saneamento - Lei 
14.026/2020 - que atualiza a Lei 11.445/2007 (marco legal do sanea-
mento básico) considera, no seu art.3º, inciso VI, alínea a,  pode ser es-
truturada “região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: 
unidade instituída pelos Estados mediante lei complementar, de acordo 
com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal, composta de agrupamen-
to de municípios limítrofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 
12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole).”. 

Por seu turno, o Decreto 10.588, de 24 de dezembro de 2020, no 
seu art. 2º, § 1º, inciso I dispõem que: “Art. 2º A prestação regionalizada 
de serviços de saneamento visa:§ 1º Para fins de alocação de recursos 
públicos federais e de financiamentos com recursos da União, ou com 
recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, será 
considerada cumprida a exigência de prestação regionalizada: I - na 
hipótese de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, 
com a aprovação da lei complementar correspondente” (grifo nosso). 

Objetivando a efetividade dos dispositivos legais, o governador 
do estado, por meio do Decreto nº 36.009, de 03 de agosto de 2020, 
institui o Comitê de Estudos sobre o Novo Marco Legal do Saneamento 
Básico, estabelecido pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, 
com a finalidade de analisar os reflexos da Lei Federal nº 14.026/2020, 
na prestação dos serviços de saneamento básico no Maranhão, elabo-
ração de estudos e uniformização do entendimento acerca da matéria.

2.  MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO 
ESTADO DO MARANHÃO

2.1. Caracterização do saneamento básico como função pública 
de interesse comum

O incentivo à regionalização do saneamento básico, nos termos 
do art. 3º da Lei nº 14.026/20, permite a vinculação dos municípios 
limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública de 
saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de 
higiene e saúde pública, seja para conferir viabilidade técnica, econô-
mica e financeira aos municípios menos favorecidos.
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No tocante aos serviços de abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário, a complexidade e o alto custo dos investimentos e manu-
tenção dos serviços não permite que os Municípios, na configuração 
socioeconômica do Estado do Maranhão, os executem isoladamente. 
Aliado aos critérios de viabilidade técnica, as limitações dos recursos 
hídricos demandam o adequado planejamento da provisão, em todo o 
território estadual, do abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
buscando maior sustentabilidade econômico-financeira na prestação 
dos serviços, o compartilhamento de ativos e a sua compatibilização 
com o regime das bacias hidrográficas. 

Segundo o precedente do STF no âmbito da ADI 1842/RJ, o alto 
custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias 
etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de 
água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que co-
mumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a 
existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. 

A função pública do saneamento básico frequentemente extrapo-
la o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de 
instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micror-
regiões, nos termos do art. 25, §3º, da Constituição Federal.  O interes-
se comum inclui, portanto, funções públicas e serviços que atendam a 
mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um 
deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou 
integrados de funções públicas, bem como serviços supra municipais.

Deste modo, a regionalização do Saneamento Básico no Estado 
do Maranhão, proposta por este Caderno de Estudos Técnicos visa pro-
porcionar uma escala produtiva e financeira adequada para a prestação 
dos serviços, buscando-se a agregar os municípios de pequeno porte 
entre si ou a outros de maiores portes, de modo que se alcance uma pro-
porcionalidade de provisão, com economias de escala e de densidade 
que permita melhores arranjos para a oferta dos serviços. 

Almeja-se, com o presente projeto, a compatibilização das es-
pecificidades e necessidades de cada um dos municípios às disponibi-
lidades de recursos naturais, ao passo que o planejamento regional e a 
atuação integrada pode garantir a provisão dos serviços, mitigando as 
desigualdades nas coberturas, instituindo gestão coerente com as bacias 
hidrográficas na captação de águas brutas e nos lançamentos de efluen-
tes, conforme metodologia detalhada a seguir.

2.2. Procedimentos Metodológicos para a Criação das Microrre-
giões de Saneamento

A regionalização para o saneamento do Estado do Maranhão, 
atende ao Marco Legal do Saneamento Básico, que objetiva universa-
lizar e qualificar a prestação dos serviços no setor, por meio da Lei nº 
14.026, de 15 de julho de 2020.

2.2.1. Análise Socioambiental

A proposição inicial para a Regionalização do Saneamento no 
Estado do Maranhão, parte da proposta do Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC, sobre as Regiões 
de Desenvolvimento do Estado do Maranhão (IMESC, 2020), a qual 
regionaliza o estado em 22 unidades espaciais, permitindo que o pro-
cedimento para a tomada de ações parta das prioridades regionais, pre-
viamente elencadas, as quais possibilita a articulação interinstitucional 
dos planos e ações dos vários órgãos governamentais, representando 
potencialização de esforços e racionalidade nos investimentos, além de 
abrir condições concretas para o monitoramento e avaliação de forma 
conjunta, rompendo significativamente com as tradicionais interven-
ções fragmentadas que caracterizam a ação pública.

Levando em consideração os critérios das Regiões de Desen-
volvimento do Estado do Maranhão, que utiliza como fundamento as 
Regiões de Influência das Cidades – REGIC, que trata sobre a circula-
ção de pessoas e de produtos entre lugares e posteriormente, atualizada 

levando em consideração as realidades socioeconômicas e suas conse-
quências espaciais sobre os espaços do entorno; dados fisiográficos, so-
cioculturais e econômicos, adquiridos em diversos órgãos, permitindo 
avançar na reflexão sobre as similaridades e potencialidades ambientais 
e socioeconômicas de cada região e atualização e refinamento da atual 
infraestrutura rodoviária estadual, que possibilitou verificar a viabili-
dade atual e futura de constituição de relações intermunicipais. Essas, 
foram primordiais em um primeiro momento para o ajustamento e con-
figurações das regiões do saneamento.

Novos critérios foram incluídos à regionalização, dentre eles as 
regiões metropolitanas e as bacias hidrográficas, dados esses valiosos 
para a configuração da mesma.

As Regiões Metropolitanas de acordo com a Lei nº 13.089, de 
12 de janeiro de 2015, são caracterizadas como espaços urbanos com 
continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância 
política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região 
que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional.

Atendendo este critério, no Maranhão há duas Regiões Metro-
politanas, a primeira denominada Região Metropolitana da Grande 
São Luís, consolidada pela Lei Complementar nº 174, de 25 de maio 
de 2015, constituída pelos municípios Alcântara, Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Presidente Jusce-
lino, Raposa, Rosário, Santa Rita, São José de Ribamar e São Luís. A 
segunda denominada Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense, 
consolidada por meio da Lei Complementar nº 204, de 11 de dezem-
bro de 2017 é constituída por 22 municípios: Açailândia, Amarante do 
Maranhão, Buritirana, Campestre do Maranhão, Carolina, Cidelândia, 
Davinópolis, Estreito, Governador Edison Lobão, Imperatriz, Itinga do 
Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, 
Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, São João do Paraíso, São 
Pedro da Água Branca, Senador La Roque, Sítio Novo, Vila Nova dos 
Martírios.

Há também o município de Timon, inserido na Região Integrada 
de Desenvolvimento da Grande Teresina, por meio da Lei Complemen-
tar nº 112, de 19 de setembro de 2001.

Outro fator primordial para a regionalização foi a configuração 
e o papel exercido pelas bacias ou regiões hidrográficas. As bacias hi-
drográficas são consideradas como o “conjunto de terras drenadas por 
um rio principal e seus afluentes” (GUERRA E GUERRA, 2008, p. 76). 
Pelo Decreto Estadual 34.847/2019, entende-se por Bacia Hidrográfica 
a área delimitada por um divisor topográfico, em que a água provenien-
te da chuva que nela se precipita se concentra numa única saída. Já a 
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, as qualifica 
como Região Hidrográfica, a qual é o espaço territorial compreendido 
por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas, 
com características sociais e econômicas homogêneas ou similares, com 
vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos.

Para efeitos do estabelecido na Política Estadual de Recursos 
Hídricos, de acordo com a Lei Complementar n° 167, de 27 de maio 
de 2014 e o Decreto nº 34.847 de 14 de maio de 2019, que institui a 
Regionalização do Meio Ambiente do Estado do Maranhão por Bacias 
Hidrográficas, o Estado do Maranhão ficou dividido em doze bacias e 
sistemas hidrográficos, sendo: três bacias hidrográficas federais – Ba-
cia Hidrográfica do Rio Parnaíba, Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, 
Bacia Hidrográfica do Rio Gurupi; sete bacias hidrográficas estaduais – 
Bacia Hidrográfica do Rio Preguiças, Bacia Hidrográfica do Rio Periá, 
Bacia Hidrográfica do Rio Munim, Bacia Hidrográfica do Rio Itape-
curu, Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, Bacia Hidrográfica do Rio 
Turiaçu, Bacia Hidrográfica do Rio Maracaçumé e; dois sistemas hidro-
gráficos estaduais – Sistema Hidrográfico do Litoral Ocidental, Sistema 
Hidrográfico das Ilhas Maranhenses (Mapa 1).

Vale ressaltar que sobre a questão dos resíduos sólidos, a Secreta-
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ria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, está ela-
borando o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, baseado nas 22 regiões 
de Desenvolvimento, proposta pelo IMESC. Essa propõe uma estraté-
gia de desenvolvimento partindo da ideia de descentralização eficiente 
objetivando promover o equilíbrio equitativo de todos os territórios mu-
nicipais, permitindo o estudo de cada região e suas formas de gerencia-
mento. Posteriormente, esse poderá ser agregado como procedimento 
metodológico à proposta de criação das Microrregiões de Saneamento 
do Estado do Maranhão.

Mapa 1 - Distribuição das bacias hidrográficas no Estado do 
Maranhão

Fonte: IMESC/IBGE, 2021

Na presente microrregionalização é importante frisar que alguns 
blocos de municípios ocuparam uma ou mais áreas de diferentes bacias 
hidrográficas, o que não inviabiliza o estudo, pois cada microrregião 
possui suas particularidades e a inserção em diferentes bacias reflete a 
dinamicidade dessas áreas.

Os movimentos complementares, objetivando inserir, sobre a 
proposta inicial, as identidades socioculturais, os dados econômicos, 
a rede rodoviária, regiões metropolitanas e bacias hidrográficas, todos 
devidamente atualizados, resultaram em ajustes e complementações 
das Regiões de Desenvolvimento do Maranhão, permitindo a necessá-
ria reconfiguração da proposta de microrregionalização do saneamen-
to. Logo, regiões e seus municípios foram reagrupados e aglutinados, 
considerando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação 
dos serviços e a geração de ganhos de escala, o que resultou na classifi-
cação em 4 (quatro) microrregiões do saneamento.

No que se refere à definição da toponímia adotada para cada 
uma das Microrregiões de Saneamento, e com o objetivo de reforçar a 
identidade conjunta de todos os seus municípios componentes, foram 
propostos títulos que fazem referências, à localização, à hidrografia, à 
vegetação, à influência socioeconômica, política e cultural.

2.2.2. Análise Econômica Financeira 

Para a construção da análise econômica financeira que subsidia 
a definição das microrregiões foi necessária a construção de um estudo 
dividido em duas partes: 

● Coleta de dados atualizados sobre os municípios; 
● Definição de critérios de cálculo para a projeção futura. 

A coleta de dados dos municípios se concentrou na base de da-
dos do IBGE e do Sistema Nacional de Informações de Saneamento 
(SNIS) do ano de 2019. Contudo, dentre os 217 municípios do Estado, 
em 2019, apenas 167 prestaram contas para o SNIS. Sendo assim, para 
os 50 municípios restantes foi adotada a extrapolação de dados, por 
meio de uma análise de similaridade dos municípios considerando os 
seguintes parâmetros: População do município; Densidade Demográ-
fica; PIB per capita; PIB do município; e Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal – IDHM. 

Dados Populacionais 

Foram utilizados dados do IBGE dos anos de 2010, 2020. Além 
disto, utilizou-se a progressão geométrica para atingir a população de 
2051 com mesma taxa em todos os municípios. Com relação aos dados 
sobre taxa de ocupação por domicílio foi utilizado o IBGE de 2010. 
Adotou-se a mesma taxa de ocupação para os anos subsequentes por 
não haver informações suficientes para se determinar a progressão da 
taxa ao longo do tempo. 

Dados Comerciais 

Os dados foram extraídos do SNIS com referência no ano de 
2019. Estes dados foram segregados em dados de água e dados de esgo-
to, sendo eles: Economias Residenciais Ativas, Ligações Residenciais 
Ativas, Volume de Água/ Esgoto Faturado, Faturamento e Arrecadação. 

Dados Operacionais e de Manutenção 

Os dados foram extraídos do SNIS com referência no ano de 
2019. Estes dados foram do Volume de Operação, segregado entre água 
e esgoto. Para o dado de água foi adotado o volume de água de esgoto. 

Dados Administrativos 

Os dados foram extraídos do SNIS com referência no ano de 
2019. Estes dados são: Custos Diretos, Indiretos e Despesas Operacio-
nais, e considerou-se que o valor gasto com Sistema de Esgotamento 
Sanitário é duas vezes maior que o valor gasto com Sistema de Abas-
tecimento de Água. A divisão percentual nos municípios foi feita em 
relação ao número de economias ativas, usando o critério acima citado. 

Para Custos Diretos foram adotados os Custos com Energia Elé-
trica, Materiais de Tratamento, Insumos, Gastos Gerais e Outros Mate-
riais. Já os Custos Indiretos foram considerados os custos com Tributos 
e encargos da dívida. Por fim, as despesas operacionais englobam o 
Gasto com Pessoal, abrangendo equipe própria ou serviços de terceiros.

Cabe destacar que foi desconsiderado do estudo as variáveis de 
Bases de Ativos e de Outorga Onerosa. Ambas as informações não estão 
disponíveis no SNIS ou em outra base nacional, dificultando a captação 
de dados para serem considerados no cálculo. 

Dados de Investimento 

Para a composição de estimativas de valores de investimento 
para atingir as metas de universalização de água e esgoto segundo o 
novo Marco regulatório foram utilizadas as tabelas com valor unitá-
rio de investimento NOTA TÉCNICA SNSA Nº 492/2010_ RESUMO 
01/2011 (Ministério das Cidades), adicionando um valor de correção 
monetária de 10% em cima do valor final.

A estimativa do investimento total em abastecimento de água e 
esgotamento sanitário considerou o número de habitantes sem cobertura 
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dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, respec-
tivamente, de acordo com a faixa de número de domicílios explicitada.

Em alguns casos os dados do SNIS diferem do IBGE em alguns 
municípios, para esses casos foi considerado que o município atendia 
90% de índice de cobertura de água e o valor do investimento foi esti-
mado para atingir os 100%, de acordo com as metas.

Para composição dos investimentos ainda foi considerado os va-
lores de custo de novas ligações de água e esgoto. A estimativa neste 
caso veio dos contratos da CAEMA no município de São Luís para 
execução deste serviço. O mesmo valor foi aplicado para todos os mu-
nicípios do Estado. 

Critérios de Cálculo 
Para a realização da análise diversos critérios de cálculo em co-

mum foram adotados para todos os cenários, como é demonstrado na 
Tabela 1, abaixo. Os critérios específicos e móveis adotados para cada 
região foram devidamente explicitados nas análises. 

Os valores de Reajuste Tarifário Anual foram variáveis para cada 
região de forma a encontrar o cenário mais próximo da viabilidade eco-
nômica. Os outros parâmetros foram mantidos fixos.

Tabela 1 - Critérios de Cálculo para Análise Econômico Finan-
ceira das Microrregiões

Descrição Dados
Período 2021 2051
Meta de cobertura de água 100,00% 2033
Meta de cobertura de esgoto 90,00% 2033
Convergência faturamento esgoto 80,00% 2028 
Meta de arrecadação 90,00% 2035
Meta de perdas 37,00% 2033
Meta de Redução de Despesas Operacionais 20,00% 2024
Consumo “per capita” calculado (l/hab./dia - 
sem perdas)

150,00

% IR+CSLL 34,00%

Percentual de Impostos sobre Receita 9,25%

WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) 7,01%

% reintegração da BAR (Base de Ativos 
Regulatórios)

3,00%

Reajuste tarifário anual Variável
Metas de Cobertura 

Tanto as metas de cobertura dos serviços de abastecimento de 
água quanto aos serviços de esgotamento sanitário foram estabelecidas 
em consonância às metas do Novo Marco do Saneamento Básico. 

Meta de Arrecadação 

A meta de arrecadação em 90% representa que no horizonte de 
2035, 90% do que for faturado será arrecadado. Esse valor foi estabele-
cido baseado nas recomendações e experiências de outros Estados para 
a garantia do equilíbrio econômico-financeiro da microrregião 

Convergência de Faturamento de Esgoto 

O valor de 80% em 2028 foi estabelecido de acordo com reco-
mendações técnicas. Considerando-se que a cada litro de água tratada 
e distribuída, 80% deste volume adentra o sistema de esgotamento sa-
nitário como esgoto.

Meta de Perdas 

A meta de perdas foi estabelecida conforme novo Decreto Nº 
10.588, de 24 de dezembro de 2020 e Portaria Nº 490, de 22 de março 
de 2021, do Ministério de Desenvolvimento Regional sobre o tema. 

Meta de Redução de Despesas Operacionais 
Ao comparar os dados de Despesas Operacionais dos municípios 

maranhenses com outros Estados, bem como a média dessas despesas 
para a Região Nordeste, verificou-se que os dados presentes no SNIS 
para os municípios maranhenses estavam dispendiosos. Desta forma, 
aplicou-se uma redução de 20% (vinte) das Despesas Operacionais a 
partir do ano de 2024, ano do término do período de pré-operação dos 
contratos, assumindo que essas Despesas Operacionais se alinhariam 
com a média do Nordeste. 

Custo Médio Ponderado de Capital – WACC 
O Custo Médio Ponderado de Capital – WAAC foi estimado com 

base na Taxa de Longo Prazo – TLP, que apresenta as taxas de descon-
to dos fluxos futuros de entradas e saídas de caixa. O TLP é formado 
por uma alíquota fixa somada à alíquota do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA. Para o cálculo do TLP, equivalente ao 
WACC nesse estudo, utilizou-se a alíquota fixa vigente no momento da 
elaboração das análises de viabilidade econômico-financeira, no valor 
de 2,65% a.a. conforme disposto no Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social. Para a complementação do valor com a 
alíquota do IPCA, fez-se uma média da alíquota deste nos últimos 5 
(cinco) anos resultando em 4,364.

Assim, o valor do WAAC resultou da soma entre os valores da 
alíquota fixa atual do TLP (2,65) e da média da alíquota anual do IPCA 
nos últimos 5 (cinco) anos (4,364); decorrendo em 7,014%. 

Taxa de Reintegração da Base de Ativos Regulatórios 

O valor da alíquota de reintegração da Base de Ativos Regulató-
rios – BAR foi calculada com base nas Taxas Anuais de Depreciação 
presentes no Manual de Contabilidade para as Companhias Estaduais 
de Saneamento Básico, da Associação das Empresas de Saneamento 
Básico – AESBE, divulgado em fevereiro de 2009. Esse documento 
apresenta as alíquotas das Taxas Anuais de Depreciação de diversos 
equipamentos. Realizando a média aproximada dos principais equi-
pamentos presentes numa Companhia de Saneamento, com valores de 
Taxas Anuais de Depreciação de 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco) 
anos; adotou-se o valor de 3%.

A análise socioambiental e econômico financeira foram os fato-
res preponderantes na determinação da Microrregião de Saneamento do 
Norte Maranhense, Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense, 
Microrregião de Saneamento do Centro-Leste Maranhense, Microrre-
gião de Saneamento do Noroeste Maranhense (Mapa 2) e o detalha-
mento de cada uma dessas microrregiões segue nas Tabelas 2 e 3.

2.3. Definição do Município-Polo das Microrregiões de Sanea-
mento

As considerações apresentadas anteriormente, embora abrangen-
tes, têm relação direta para definição e seleção do que foi denominado 
de Município-Polo de cada uma das Microrregiões de Saneamento, isto 
é, aquele que reúne as características socioeconômicas e logísticas que, 
atualmente, o eleva à condição de dinamizador das relações regionais 
e principal elemento capaz de consolidar e disseminar efeitos de de-
senvolvimento em escala intermunicipal. Para seleção dos 4 (quatro) 
Municípios-Polo, foram considerados os seguintes critérios:

1. Relevância no que diz respeito ao PIB, área, população e den-
sidade demográfica;

2. Eficiente comunicação viária com as demais microrregiões 
do Estado, considerando também o fluxo de transportes coletivos e de 
mercadoria;

3. Sede urbana dotada de estrutura física e de um conjunto di-
versificado de comércio e de serviços públicos e privados;

4. Significativa concentração de órgãos federais e estaduais, 
principalmente aqueles relacionados com o financiamento, a assistência 
e a formação técnica;

5. Posição geográfica na região, facilitando a comunicação e as 
trocas, considerando a distância e o tempo necessário para o desloca-
mento dos demais municípios componentes daquela microrregião.
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6. Mapa 2 - Microrregiões de Saneamento do Estado do Ma-

ranhão

Fonte: IMESC, 2021
Tabela 2 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social das 
Microrregiões de Saneamento do Estado do Maranhão

Microrregião 
/Municípios

Área (Km2)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densidade
Demográ-
fica (hab./

Km2)
2020

PIB 2018
R$ milhões

PIB
Per Capita 

(R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total

Norte Mara-
nhense 77.700,88 1.997.090 1.188.020 3.185.110 3.487.980 44,89 51.751.571 15.038,38 0,650

Sul Mara-
nhense 147.070,22 886.527 434.617 1.321.144 1.426.808 9,70 25.360.693 17.965,51 0,628

Centro Leste 
Maranhense

59.540,531 881.713 524.946 1.406.659 1.488.279 25,00 15.150.886 10.072,96 0,593

Noroeste 
Maranhense 43.397,18 368.185 269.739 637.924 684.774 15,78 5.734.988 8.458,56 0,576

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos; IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Tabela 3 - Caracterização Econômica Financeira das Microrre-
giões de Saneamento do Estado do Maranhão

Microrregião 
/Municípios

Índice de 
Cobertura de 

Abastecimento 
de Água 

(%) 

Índice de 
Cobertura de 
Esgotamento 

Sanitário 
(%) 

CAPEX 
(R$) 

OPEX 
Médio 
(R$) 

Payback 
(Anos) 

Reajuste 
Tarifário 
Médio 

(%) 

Número de 
Município 

Norte Mara-
nhense 69,03 25,54 2.286.938.155,13 603.183.278,63 21,10 5,0 78

Sul Mara-
nhense 63,88 7,78 1.073.938.762,18 170.401.197,89 20,68 3,6 55

Centro-Leste 
Maranhense 58,08 1,28 1.203.298.419,02 201.690.021,69 19,82 4,3 55

Noroeste 
Maranhense

39,90 1,10 591.891.704,43 100.336.354,36 21,91 4,7 29

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; SNIS – 

Sistema Nacional de Informações de Saneamento
Perfil das Microrregiões de Saneamento

2.3.1. Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense
A Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense é composta 

por municípios localizados na Ilha do Maranhão, Baixo Itapecuru, Co-
cais, Baixo Munim e por Alcântara, inseridos no complexo estuarino do 
Golfão Maranhense e por municípios dos Lençóis Maranhenses, Delta 
das Américas no Litoral Oriental, Litoral Ocidental, compreendido en-
tre os municípios de Guimarães e Turiaçu e Baixada Maranhense. 

 Nessa microrregião estão 78 municípios (Mapa 3) com o total de 
77.700,88 km² (Tabela 4). Sua população em 2020 era de 3.487.980 ha-
bitantes, com densidade demográfica de 44,89 hab./km² (IBGE, 2020) 
e PIB de R$ 51.751.571,00 com ano de referência de 2018 (IMESC, 
2020).

Esta microrregião caracteriza-se por uma população economica-
mente ativa, com setor secundário e terciário concentrado em São Luís, 
onde estão as principais indústrias de transformação e comércio. Além 
do município de São Luís, destaca-se nos outros municípios a produção 
da horticultura, avicultura, castanha de caju, cultivo do arroz, mandioca 
e atualmente soja e também cerâmica, pedra brita e artesanato oriundo 
das folhas do buritizeiro. O extrativismo vegetal também se destaca, 
com elevados valores de produção, especialmente para a coleta do ba-
baçu. A atividade pesqueira também é de grande importância, principal-
mente nos municípios da ilha e do Litoral Oriental, Litoral Ocidental e 
Baixada Maranhense garantindo parte do consumo ao mercado interno. 
No interior da microrregião desenvolve-se a pecuária bovina e suína, 
além da implantação de projetos agroindustriais. 

Na microrregião há grande potencial turístico, sendo um dos 
principais os lençóis maranhenses, o delta do Parnaíba e as cidades his-
tóricas de São Luís e Alcântara, conhecidos e visitados praticamente 
por pessoas de todos os continentes. Vale ressaltar a importância turís-
tica da área ambiental Floresta dos Guarás, Lagos e Campos Floridos e 
do potencial religioso de origem africana.

O crescimento urbano de São Luís em direção a outros municí-
pios da Ilha do Maranhão, acarretou na conurbação destes municípios, 
concentrando a maior área urbana e populacional do Estado, o que jus-
tifica, portanto, São Luís ser o município-polo da região.

Mapa 3 - Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense
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Fonte: IMESC; IBGE, 2021

A microrregião se destaca por sua malha rodoviária (BRs – 135, 
222, 306, 308, 316 e 402/ MAs – 006, 014, 020, 024, 025, 026, 034, 102, 
106, 110, 201, 202, 203, 209, 212, 214, 216, 224, 225, 228, 234, 235, 
281, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 320, 332, 
337, 345, 346 e 382), ferroviária (Estrada de Ferro Carajás, Ferrovia 
Transnordestina) e portuário (portos do Itaqui, ALUMAR, Vale, Grande 
e da Madeira) e transporte marítimo e fluviolacustre. Dispõe também 
do maior distrito industrial do Maranhão, com presença de usinas de 
transformação, bens de consumo não duráveis, produtos alimentares, 
bebidas e outros e ainda o Centro de Lançamento de Alcântara – CLA.

Parte da presente microrregião, totalizando 13 municípios, fazem 
parte da Região Metropolitana da Grande São Luís. Dos 78 municí-
pios que compõem a microrregião, 22 não são operados pela CAEMA 
(Água Doce do Maranhão, Anajatuba, Apicum-Açu, Arari, Belágua, 
Bequimão, Cachoeira Grande, Cedral, Central do Maranhão, Codó, 
Cururupu, Milagres do Maranhão, Olinda Nova do Maranhão, Pedro do 
Rosário, Presidente Sarney, Raposa, Santana do Maranhão, Santo Ama-
ro do Maranhão, Serrano do Maranhão, Turiaçu, Turilândia e Viana), 
possuindo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e dois (Paço 
do Lumiar e São José de Ribamar) fazem parte de consórcio intermuni-
cipal, operado por empresa privada. 

Nesta microrregião encontra-se o sistema integrado de abaste-
cimento de água Bacabeira-São Luís, Cantanhede – Matões do Norte 
– Miranda do Norte e de Vargem Grande – Nina Rodrigues.

Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios 
Mearim, Itapecuru, Munim, Turiaçu, Maracaçumé, Periá, Preguiças, 
Parnaíba e os sistemas hidrográficos das Ilhas Maranhenses e Litoral 
Ocidental.

Tabela 4 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Norte Maranhense

Microrregião 
/Municípios

Área 
(Km2)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densidade
Demográ-
fica (hab./

Km2)
2020

PIB 2018
R$ milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total
Norte Mara-
nhense

77.700,88 1.997.090 1.188.020 3.185.110 3.487.980 44,89 51.751.571 15.038,38 0,650

Afonso 
Cunha 371,338 3.234 2.671 5.905 6.578 17,71 50.236 7.765,65 0,529

Água Doce 
do Maranhão 442,292 3.133 8.448 11.581 12.652 28,61 86.186 6.901,51 0,500

Alcântara
1.167,96 6.399 15.452 21.851 22.112 18,93 129.851 5.880,13 0,573

Anajatuba
942,568 7.015 18.276 25.291 26.988 28,63 178.125 6.692,91 0,581

Anapurus
608,293 7.164 6.775 13.939 15.894 26,13 131.751 8.464,02 0,581

Apicum -Açu
341,12 9.162 5.797 14.959 17.413 51,05 109.003 6.388,27 0,568

Araioses
1.789,73 12.045 30.460 42.505 46.771 26,13 269.874 5.853,72 0,521

Arari
1.100,28 17.483 11.005 28.488 29.932 27,20 253.829 8.528,05 0,626

Axixá
160,462 4.703 6.704 11.407 12.183 75,92 73.994 6.127,36 0,641

Bacabeira
542,962 3.324 11.601 14.925 17.252 31,77 307.167 18.224,09 0,629

Bacuri
850,491 8.686 7.918 16.604 18.654 21,93 98.470 5.320,40 0,578

Bacurituba
413,651 1.424 3.869 5.293 5.670 13,71 35.152 6.258,14 0,537

Barreirinhas
3.046,05 22.053 32.877 54.930 63.217 20,75 485.469 7.851,93 0,57

Belágua
569,606 3.263 3.261 6.524 7.528 13,22 46.499 6.276,02 0,512

Bequimão
790,222 6.606 13.738 20.344 21.299 26,95 129.315 6.082,55 0,601

Brejo
1.073,26 12.340 21.019 33.359 36.651 34,15 292.086 8.082,29 0,562

Buriti
1.475,78 8.399 18.614 27.013 28.798 19,51 202.493 7.090,84 0,548

Cachoeira 
Grande 865,04 3.792 4.654 8.446 9.478 10,96 55.164 5.879,77 0,537

Cajapió
545,244 3.885 6.708 10.593 11.216 20,57 55.351 4.970,46 0,553

Cajari
662,066 4.284 14.054 18.338 19.451 29,38 103.316 5.351,22 0,523

Cantanhede
773,01 12.959 7.489 20.448 22.117 28,61 124.459 5.690,33 0,565

Cedral
285,211 2.397 7.900 10.297 10.693 37,49 67.537 6.337,34 0,605

Central do 
Maranhão 319,538 4.086 3.801 7.887 8.740 27,35 48.219 5.604,25 0,585

Chapadinha
3.247,39 52.882 20.468 73.350 80.195 24,70 712.071 8.997,04 0,604

Codó
4.361,61 81.045 36.993 118.038 123.116 28,23 963.180 7.856,47 0,595

Coroatá
2.263,69 43.057 18.668 61.725 65.544 28,95 457.344 7.031,30 0,576

Cururupu
1.257,61 22.270 10.382 32.652 32.626 25,94 234.272 7.150,07 0,612

Guimarães
478,857 6.909 5.172 12.081 11.997 25,05 84.626 7.015,34 0,625

Humberto de 
Campos

1.714,63 10.506 15.683 26.189 28.932 16,87 161.349 5.661,77 0,535

Icatu
1.124,45 7.816 17.329 25.145 27.269 24,25 156.215 5.795,83 0,546

Itapecuru 
Mirim 1.478,56 34.668 27.442 62.110 68.723 46,48 564.547 8.342,28 0,599

Magalhães de 
Almeida

434,433 8.963 8.624 17.587 20.029 46,10 123.112 6.274,82 0,567

Mata Roma
548,548 7.132 8.018 15.150 16.977 30,95 146.852 8.804,60 0,57

Matinha
410,632 8.883 13.002 21.885 23.482 57,19 161.673 6.951,88 0,619

Matões do 
Norte 794,454 4.679 9.115 13.794 17.033 21,44 78.770 4.788,16 0,533

Milagres do 
Maranhão

634,818 1.760 6.358 8.118 8.483 13,36 53.339 6.316,04 0,527

Miranda do 
Norte 341,107 19.519 4.908 24.427 28.754 84,30 554.677 19.809,19 0,61

Mirinzal
686,942 9.031 5.187 14.218 15.011 21,85 101.730 6.821,57 0,622

Morros
1.712,12 6.720 11.063 17.783 19.572 11,43 124.467 6.451,74 0,548

Nina Rodri-
gues 542,373 4.439 8.025 12.464 14.642 27,00 72.460 5.079,92 0,585

Olinda Nova 
do Maranhão

199,879 5.981 7.200 13.181 14.836 74,22 90.310 6.201,33 0,575

Paço do 
Lumiar 127,193 78.811 26.310 105.121 123.747 972,91 932.792 7.733,25 0,724

Palmeirândia
532,161 3.459 15.305 18.764 19.781 37,17 123.886 6.301,10 0,556

Paulino 
Neves 979,739 4.654 9.865 14.519 16.166 16,50 103.163 6.487,83 0,561

Pedro do 
Rosário 1.753,87 5.890 16.842 22.732 25.354 14,46 140.326 5.628,80 0,516

Penalva
800,916 16.593 17.674 34.267 38.731 48,36 214.191 5.606,65 0,554

Peri Mirim
397,994 3.668 10.135 13.803 14.345 36,04 78.444 5.489,05 0,599

Peritoró
824,725 7.752 13.449 21.201 23.364 28,33 217.807 9.459,59 0,564

Pinheiro
1.512,97 46.487 31.675 78.162 83.777 55,37 827.467 9.970,68 0,637

Pirapemas
688,761 11.146 6.235 17.381 18.720 27,18 116.527 6.289,58 0,576

Porto Rico do 
Maranhão

244,979 2.411 3.619 6.030 5.955 24,31 40.477 6.751,79 0,615

Presidente 
Juscelino 355,568 4.120 7.421 11.541 12.838 36,11 87.131 6.899,28 0,563

Presidente 
Sarney 726,172 4.288 12.877 17.165 19.069 26,26 128.229 6.833,78 0,557

Presidente 
Vargas 330,765 4.581 6.136 10.717 11.261 34,05 69.910 6.284,61 0,587

Primeira Cruz
1.337,16 4.289 9.665 13.954 15.431 11,54 74.482 4.901,10 0,512

Raposa
79,213 16.675 9.652 26.327 31.177 393,58 237.789 7.838,25 0,626

Rosário
647,998 23.252 16.324 39.576 42.994 66,35 357.995 8.426,98 0,632
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Santa Helena

2.191,17 19.578 19.532 39.110 42.483 19,39 286.660 6.862,82 0,571

Santa 
Quitéria do 
Maranhão 1.430,33 14.141 15.050 29.191 25.764 18,01 185.180 7.256,55 0,555

Santa Rita
756,797 14.915 17.451 32.366 38.298 50,61 270.318 7.226,98 0,609

Santana do 
Maranhão

932,03 1.842 9.819 11.661 13.547 14,53 64.833 4.903,05 0,51

Santo Amaro 
do Maranhão

1.582,81 3.630 10.190 13.820 16.034 10,13 79.255 5.062,92 0,518

São Benedito 
do Rio Preto

931,485 11.049 6.750 17.799 18.717 20,09 118.463 6.366,24 0,541

São Bento
456,997 23.508 17.228 40.736 45.604 99,79 274.190 6.118,81 0,602

São Bernardo
1.005,82 11.800 14.676 26.476 28.667 28,50 254.393 8.975,51 0,572

São João 
Batista 649,956 5.344 14.576 19.920 20.701 31,85 122.992 5.962,09 0,598

São José de 
Ribamar 180,363 37.709 125.336 163.045 179.028 992,60 2.180.556 12.366,97 0,708

São Luís
583,063 958.522 56.315 1.014.837 1.108.975 1901,98 33.605.801 30.699,57 0,768

São Vicente 
Ferrer 393,928 5.431 15.432 20.863 22.350 56,74 137.312 6.201,43 0,592

Serrano do 
Maranhão 1.165,32 4.227 6.713 10.940 10.299 8,84 68.906 6.751,52 0,519

Timbiras
1.486,58 17.471 10.526 27.997 29.183 19,63 167.897 5.776,80 0,537

Turiaçu
2.622,28 10.931 23.002 33.933 35.709 13,62 254.813 7.178,44 0,561

Turilândia
1.507,62 10.353 12.493 22.846 25.868 17,16 158.969 6.267,26 0,536

Tutóia
1.566,08 18.680 34.108 52.788 59.398 37,93 408.956 7.013,36 0,561

Urbano 
Santos 1.707,62 17.374 7.199 24.573 33.459 19,59 191.043 5.828,92 0,588

Vargem 
Grande 1.958,70 26.687 22.725 49.412 57.168 29,19 325.705 5.832,72 0,542

Viana
1.166,75 26.915 22.581 49.496 52.649 45,12 412.359 7.895,21 0,618

Vitória do 
Mearim 716,719 14.811 16.406 31.217 32.861 45,85 257.814 7.892,91 0,596

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconô-
micos e Cartográficos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense

A microrregião distribui-se, no Sul e Sudeste do Maranhão cons-
tituída, principalmente, por chapadas revestidas de campos cerrados 
e entre o vale do Rio Tocantins e as últimas ramificações das serras 
maranhenses, onde localizam-se as principais nascentes dos rios genui-
namente maranhenses. Na microrregião também se destacam os alto 
cursos dos rios Pindaré, Gurupi, Grajaú, Mearim e Parnaíba. 

A área total ocupada na região é de 147.070,22 km², composta 
por 55 municípios (Mapa 4) com uma população de 1.426.808 habitan-
tes (Tabela 5) e densidade demográfica de 9,70 hab./km2 (IBGE, 2020) 
e PIB, no ano de 2018, foi de R$ 25.360.693,00 (IMESC, 2020).

Por ser Imperatriz o município mais desenvolvido da região, des-
tacando-se em primeiro lugar em área urbana, população, densidade de-
mográfica e PIB, além de ser centro educacional, comercial e de saúde 
este foi escolhido como município polo. 

A microrregião se destaca pelas indústrias metalúrgicas e siderúr-
gicas, assim como a produção de carvão vegetal, extração de madeira e 
indústrias diversificadas, favorecido principalmente em função da área 
fazer parte do projeto Grande Carajás e pecuária, com produção de car-
ne, couro e leite, daí a sua diversificação econômica. Também se desta-
ca na produção de grãos, com tecnologias modernas e mecanização das 
lavouras de arroz, milho, sorgo e principalmente soja. 

Pela microrregião passam as seguintes vias de comunicação: BR 
– 010, 135, 203, 222, 226, 230, 235, 324 e MAs: 006, 007, 008, 026, 
034, 036, 040, 122, 132, 134, 138, 140, 270, 271, 275, 280, 282, 328, 
334, 329, 364, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 379, 380, 384 e as estradas 
de Ferro Norte-Sul e Carajás.

Parte da presente microrregião, totalizando 22 municípios, fazem 
parte da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense. Dos municí-
pios que compõem a região, do total de 55, 21 não são operados pela 
CAEMA (Balsas, Buritirana, Campestre do Maranhão, Carolina, Es-
treito, Feira Nova do Maranhão, Formosa da Serra Negra, Governador 
Edison Lobão, Grajaú, Itaipava do Grajaú, Itinga do Maranhão, Lagoa 
do Mato, Lajeado Novo, Nova Colinas, Pastos Bons, Passagem Franca, 
Porto Franco, Ribamar Fiquene, São Pedro dos Crentes, Sítio Novo e 
Vila Nova dos Martírios), estes possuem Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto – SAAE. 

Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios To-
cantins, Gurupi, Parnaíba, Mearim e Itapecuru.

Mapa 4 – Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela 5 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Sul Maranhense

Microrregião 
/Municípios

Área (km²)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densidade
Demográ-
fica (hab./

km²)
2020

PIB 2018
R$ milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total

Sul Mara-
nhense 147.070,22 886.527 434.617 1.321.144 1.426.808 9,70 25.360.693 17.965,51 0,628

Açailândia
5.805,16 78.237 25.810 104.047 113.121 19,49 2.602.791 23.289,74 0,672

Alto Par-
naíba 11.127,38 7.028 3.738 10.766 11.212 1,01 349.151 31.263,52 0,633

Amarante do 
Maranhão 7.439,62 15.004 22.928 37.932 41.729 5,61 314.235 7.638,93 0,555



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2021 35
Arame

2.976,04 12.551 19.151 31.702 32.764 11,01 233.587 7.157,12 0,512

Balsas
13.141,16 72.771 10.757 83.528 95.929 7,30 3.457.728 36.852,56 0,687

Barão de 
Grajaú 2.209,41 10.338 7.503 17.841 18.924 8,57 207.520 11.089,02 0,592

Benedito 
Leite 1.784,64 2.813 2.656 5.469 5.638 3,16 42.865 7.617,74 0,546

Bom Jesus 
das Selvas 2.676,98 13.431 15.028 28.459 34.567 12,91 290.152 8.666,69 0,558

Buriticupu
2.544,86 35.789 29.448 65.237 72.983 28,68 561.019 7.822,02 0,556

Buritirana
820,968 4.146 10.638 14.784 15.467 18,84 99.445 6.460,40 0,583

Campestre 
do Mara-
nhão

613,529 10.621 2.748 13.369 14.453 23,56 165.388 11.570,45 0,652

Carolina
6.267,68 16.237 7.722 23.959 24.165 3,86 322.916 13.268,52 0,634

Cidelândia
1.462,81 6.036 7.645 13.681 14.777 10,10 130.419 8.922,42 0,6

Colinas
1.978,70 25.575 13.557 39.132 41.312 20,88 383.545 9.345,18 0,596

Davinópolis
332,249 10.487 2.092 12.579 12.916 38,87 485.713 37.649,25 0,607

Estreito
2.720,27 25.778 10.057 35.835 42.527 15,63 983.068 23.771,44 0,659

Feira Nova 
do Mara-
nhão

1.625,82 1.927 6.199 8.126 8.484 5,22 75.697 8.925,48 0,532

Formosa da 
Serra Negra 3.690,61 5.915 11.842 17.757 19.258 5,22 140.048 7.403,29 0,556

Fortaleza dos 
Nogueiras 1.853,41 7.019 4.627 11.646 12.647 6,82 158.584 12.571,07 0,616

Governador 
Edison 
Lobão

615,957 6.957 8.938 15.895 18.520 30,07 257.076 14.228,25 0,629

Grajaú
8.861,72 37.041 25.052 62.093 70.065 7,91 751.654 10.913,15 0,609

Imperatriz
1.369,04 234.547 12.958 247.505 259.337 189,43 7.126.746 27.621,33 0,731

Itaipava do 
Grajaú 1.244,40 4.296 10.001 14.297 16.005 12,86 84.413 5.310,00 0,518

Itinga do 
Maranhão 3.583,42 17.640 7.223 24.863 26.068 7,27 321.167 12.384,97 0,63

Jatobá
591,616 3.740 4.786 8.526 10.310 17,43 64.965 6.501,05 0,561

João Lisboa
1.137,10 15.336 5.045 20.381 23.740 20,88 216.824 9.150,24 0,641

Lagoa do 
Mato 1.512,99 4.453 6.481 10.934 11.265 7,45 78.351 6.973,83 0,566

Lajeado 
Novo 1.063,62 3.194 3.729 6.923 7.602 7,15 75.330 10.049,36 0,589

Loreto
3.597,23 6.360 5.030 11.390 12.214 3,40 221.375 18.298,48 0,582

Mirador
8.522,35 9.373 11.079 20.452 21.031 2,47 205.929 9.806,14 0,545

Montes Altos
1.488,51 5.126 4.287 9.413 9.111 6,12 66.109 7.178,74 0,575

Nova 
Colinas 743,085 2.210 2.675 4.885 5.427 7,30 57.284 10.727,34 0,566

Nova Iorque
978,34 2.876 1.714 4.590 4.682 4,79 38.728 8.269,91 0,584

Paraibano
530,517 15.746 4.357 20.103 21.479 40,49 137.324 6.450,16 0,58

Passagem 
Franca 1.358,33 10.464 7.098 17.562 19.137 14,09 147.174 7.787,81 0,532

Pastos Bons
1.635,18 12.307 5.760 18.067 19.583 11,98 197.065 10.180,03 0,61

Porto Franco
1.420,51 16.866 4.664 21.530 24.092 16,96 526.542 22.240,42 0,684

Riachão
6.402,83 10.205 10.004 20.209 20.334 3,18 353.042 17.440,20 0,576

Ribamar 
Fiquene 733,458 3.677 3.641 7.318 7.825 10,67 82.678 10.661,25 0,615

Sambaíba
2.476,13 2.836 2.651 5.487 5.679 2,29 254.370 44.917,89 0,565

São Do-
mingos do 
Azeitão

961,249 4.961 2.022 6.983 7.420 7,72 217.717 29.569,06 0,59

São Félix de 
Balsas 2.032,60 1.628 3.074 4.702 4.562 2,24 46.713 10.135,17 0,557

São Francis-
co do Brejão 745,357 4.836 5.425 10.261 11.941 16,02 102.539 8.800,12 0,584

São Fran-
cisco do 
Maranhão 2.284,22 4.104 8.042 12.146 12.218 5,35 74.647 6.118,11 0,528

São João do 
Paraíso 2.052,33 5.276 5.538 10.814 11.193 5,45 123.747 11.086,45 0,609

São João dos 
Patos 1.483,26 20.567 4.361 24.928 25.996 17,53 267.001 10.324,86 0,615

São Pedro 
da Água 
Branca

720,461 10.712 1.316 12.028 12.735 17,68 97.408 7.703,28 0,605

São Pedro 
dos Crentes 979,915 2.437 1.988 4.425 4.684 4,78 53.609 11.526,34 0,6

São Rai-
mundo das 
Mangabeiras 3.524,50 12.533 4.941 17.474 18.980 5,39 417.334 22.251,88 0,61

Senador La 
Rocque 738,187 8.739 9.259 17.998 14.050 19,03 145.403 10.120,62 0,602

Sítio Novo
3.114,68 5.139 11.863 17.002 18.160 5,83 152.592 8.476,86 0,564

Sucupira do 
Norte 1.074,44 4.944 5.500 10.444 10.634 9,90 77.725 7.305,67 0,579

Sucupira do 
Riachão 862,226 2.862 1.751 4.613 5.676 6,58 40.974 7.258,46 0,568

Tasso 
Fragoso 4.369,16 4.648 3.148 7.796 8.582 1,96 1.164.695 137.687,08 0,599

Vila Nova 
dos Mar-
tírios

1.190,01 6.188 5.070 11.258 13.598 11,43 110.572 8.387,47 0,581

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconô-
micos e Cartográficos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Microrregião de Saneamento Centro-Leste Maranhense

Referida microrregião está localizada no Centro-Leste do Estado, 
na planície fluvial drenada, principalmente, pelos rios das bacias hidro-
gráficas do Mearim, Grajaú, Parnaíba e Itapecuru. 

Nesta microrregião estão incluídos 55 municípios (Mapa 5) com 
uma área total de 59.540,531 km². Sua população estimada em 2020 
era de 1.488.279 habitantes (Tabela 6), com densidade demográfica de 
25,00 hab./ km² (IBGE, 2020) e PIB de R$ 15.150.886,00 em 2018 
(IMESC, 2020).

A microrregião tem sua estrutura de produção baseada na agro-
pecuária, especialmente a rizicultura e pecuária semi-intensiva de gado 
bovino, destacando-se como criatório mais importante do espaço mara-
nhense, com a introdução de rebanho leiteiro em áreas ocupadas com 
pastos plantados, em detrimento das áreas de lavouras. Atualmente a 
exploração de gás natural, traz uma nova dinamização na economia da 
região. Também se destaca o turismo religioso e natural.

Caxias, polo regional, está em primeiro lugar em área e popu-
lação, possuindo grande dinâmica econômica e centro polarizador da 
região.

Esta microrregião tem como sistema viário a BR 135, 226 e 316 e 
as MAs 012, 020, 026, 034, 036, 040, 119, 122, 127, 132, 245, 247, 256, 
259, 262, 278, 323,336, 349, 352, 363,381 e a ferrovia Transnordestina.

O município de Timon é o único da microrregião inserido na Re-
gião Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina.

Dos 55 municípios que compõem a microrregião, 16 não são 
operados pela CAEMA (Bacabal, Bom Lugar, Brejo de Areia, Caxias, 
Parnarama, Capinzal do Norte, Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieiras, 
Lagoa Grande do Maranhão, Lago dos Rodrigues, Marajá do Sena, Ma-
tões, São João do Soter, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto e 
Senador Alexandre Costa), estes possuem Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto – SAAE. 

Nesta microrregião encontra-se o sistema integrado de abaste-
cimento de água Pedreiras – Trizidela do Vale. O sistema de águas e 
esgoto no município de Timon é operado por empresa privada.

Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios 
Mearim, Itapecuru e Parnaíba.

Mapa 5 - Microrregião de Sa-
neamento do Centro-Leste Maranhense
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Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela 6 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Centro-Leste Maranhense

Microrregião 
/Municípios

Área 
(Km²)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densidade
Demográ-
fica (hab./

km2)
2020

PIB 2018
R$ Milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total

Centro-Leste 
Maranhense

59.540,531 881.713 524.946 1.406.659 1.488.279 25,00 15.150.886 10.072,96 0,593

Aldeias Altas
1.942,12 13.634 10.318 23.952 26.757 13,78 181.358 6.895,22 0,513

Altamira do 
Maranhão 524,374 3.154 7.909 11.063 8.189 15,62 56.533 7.008,80 0,549

Alto Alegre 
do Maranhão 392,75 19.374 5.225 24.599 27.858 70,93 268.927 10.020,01 0,554

Bacabal
1.656,74 77.860 22.154 100.014 104.790 63,25 1.138.528 10.881,16 0,651

Barra do 
Corda 5.187,67 51.648 31.182 82.830 88.492 17,06 723.386 8.239,58 0,606

Bernardo do 
Mearim 247,186 2.324 3.672 5.996 6.073 24,57 49.437 8.224,42 0,604

Bom Lugar
445,171 4.181 10.637 14.818 16.438 36,93 89.851 5.564,22 0,562

Brejo de 
Areia 986,036 2.853 2.724 5.577 9.014 9,14 57.001 6.085,30 0,519

Buriti Bravo
1.582,55 17.014 5.885 22.899 23.939 15,13 169.439 7.111,22 0,59

Capinzal do 
Norte 590,267 5.610 5.088 10.698 10.935 18,53 143.910 13.164,11 0,537

Caxias
5.201,93 118.534 36.595 155.129 165.525 31,82 1.814.096 11.046,47 0,624

Coelho Neto
977,079 38.729 8.021 46.750 49.621 50,79 367.500 7.462,54 0,564

Conceição do 
Lago-Açu 725,664 6.869 7.567 14.436 16.400 22,60 109.445 6.809,67 0,512

Dom Pedro
358,493 15.261 7.420 22.681 23.372 65,20 229.839 9.852,49 0,622

Duque 
Bacelar 317,494 5.340 5.309 10.649 11.401 35,91 77.043 6.820,38 0,533

Esperantinó-
polis 452,411 10.035 8.417 18.452 17.104 37,81 140.506 8.084,82 0,586

Fernando 
Falcão 5.086,59 1.506 7.735 9.241 10.460 2,06 70.279 6.851,14 0,443

Fortuna
695,024 9.504 5.594 15.098 15.567 22,40 108.188 6.963,70 0,58

Gonçalves 
Dias 883,588 7.770 9.712 17.482 17.944 20,31 120.877 6.743,86 0,568

Governador 
Archer 445,856 6.630 3.575 10.205 10.886 24,42 77.731 7.201,98 0,565

Governador 
Eugênio 
Barros 816,99 4.690 11.301 15.991 16.882 20,66 97.779 5.829,90 0,572

Governador 
Luiz Rocha 373,165 5.187 2.150 7.337 7.841 21,01 55.520 7.143,59 0,544

Graça Aranha
271,445 2.912 3.228 6.140 6.261 23,07 44.435 7.094,84 0,57

Igarapé 
Grande 346,218 6.664 4.377 11.041 11.387 32,89 89.017 7.911,22 0,614

Jenipapo dos 
Vieiras 1.962,36 2.519 12.921 15.440 17.040 8,68 93.761 5.706,00 0,49

Joselândia
703,081 5.960 9.473 15.433 16.198 23,04 100.483 6.227,26 0,561

Lago da 
Pedra 1.240,44 30.046 16.037 46.083 50.616 40,80 395.876 7.931,64 0,589

Lago do 
Junco 328,525 3.913 6.816 10.729 10.869 33,08 69.287 6.410,71 0,581

Lago dos 
Rodrigues 220,776 4.849 2.945 7.794 8.857 40,12 79.721 8.968,50 0,602

Lagoa 
Grande do 
Maranhão 744,199 5.499 5.018 10.517 11.464 15,40 78.756 6.957,24 0,502

Lago Verde
631,455 5.052 10.360 15.412 16.314 25,84 105.582 6.517,81 0,557

Lima 
Campos 321,932 6.793 4.630 11.423 11.918 37,02 171.594 14.459,76 0,581

Marajá do 
Sena 1.402,59 1.158 6.893 8.051 7.775 5,54 59.546 7.624,33 0,452

Matões
2.108,67 13.635 17.380 31.015 33.943 16,10 184.877 5.499,84 0,55

Olho D’água 
das Cunhãs 695,333 9.592 9.009 18.601 19.561 28,13 150.681 7.747,89 0,589

Parnarama
3.244,75 13.530 21.056 34.586 35.008 10,79 228.832 6.574,69 0,542

Paulo Ramos
1.168,61 10.825 9.254 20.079 21.066 18,03 150.492 7.161,17 0,549

Pedreiras
262,066 32.937 6.511 39.448 39.191 149,55 602.134 15.334,35 0,682

Poção de 
Pedras 990,415 8.378 11.330 19.708 17.595 17,77 149.105 8.211,98 0,576

Presidente 
Dutra 771,574 32.000 12.731 44.731 48.036 62,26 588.058 12.362,73 0,653

Santa 
Filomena do 
Maranhão 623,213 2.293 4.768 7.061 7.826 12,56 50.029 6.481,28 0,525

Santo 
Antônio dos 
Lopes

770,923 5.732 8.556 14.288 14.522 18,84 1.914.173 131.703,11 0,566

São Do-
mingos do 
Maranhão 1.151,98 17.313 16.294 33.607 34.384 29,85 290.938 8.465,37 0,582

São João do 
Soter 1.438,07 6.646 10.592 17.238 18.645 12,97 102.084 5.536,61 0,517

São José dos 
Basílios 353,72 3.006 4.490 7.496 7.640 21,60 50.523 6.611,23 0,557

São Luís 
Gonzaga do 
Maranhão

909,164 7.896 12.257 20.153 18.727 20,60 138.196 7.278,07 0,54

São Mateus 
do Maranhão 800,045 28.712 10.381 39.093 41.579 51,97 344.586 8.333,40 0,616

São Raimun-
do do Doca 
Bezerra 419,55 1.731 4.359 6.090 5.131 12,23 38.455 7.194,57 0,516

São Roberto
226,811 2.845 3.112 5.957 6.789 29,93 41.077 6.177,92 0,516

Satubinha
441,811 3.634 8.356 11.990 14.096 31,91 71.397 5.200,07 0,493

Senador 
Alexandre 
Costa

426,437 6.164 4.092 10.256 11.214 26,30 81.235 7.340,29 0,538

Timon
1.763,22 135.133 20.327 155.460 170.222 96,54 1.867.974 11.120,68 0,649

Trizidela do 
Vale 291,61 16.170 2.783 18.953 22.112 75,83 281.758 12.874,48 0,606

Tuntum
3.369,12 17.927 21.256 39.183 42.040 12,48 313.331 7.528,19 0,572

Vitorino 
Freire 1.193,39 16.176 15.482 31.658 31.522 26,41 257.078 8.154,73 0,57

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2021 37
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense

Esta microrregião está localizada na planície maranhense, preci-
samente no médio Vale do Rio Pindaré e Gurupi, na região Noroeste do 
Estado. Na parte Norte, naqueles municípios que tem parte do território 
na área de transição da floresta amazônica com a Baixada Maranhense, 
manifestam-se formações com influência marinha, fluvial e lacustre. 

 Distribuída em 29 municípios (Mapa 6), a microrregião ocupa 
uma área total de 43.397,18 km². A população em 2020 era de 684.774 
habitantes (Tabela 7), com densidade demográfica de 15,78 hab./km2 
(IBGE, 2020) e PIB de R$ 5.734.988,00.

Na microrregião destacam-se as atividades econômicas ligadas 
ao extrativismo vegetal, rizicultura e a mandioca, além da pesca desen-
volvida nas reentrâncias. A exploração de reservas auríferas é destaque 
em alguns municípios. Pela sua posição geográfica sofre influências 
marcantes socioculturalmente e economicamente do Estado do Pará, 
para onde vai o excedente da produção agrícola e pesqueira.

O município de Santa Inês, por ser o mais desenvolvido da região 
foi escolhido para polo regional. Classifica-se em primeiro lugar em: 
população e PIB e o segundo em densidade demográfica.

Os meios de comunicação estão centrados nas BRs 222, 308 e 
316, MAs 006, 008, 101, 106,119, 206, 216, 306, 307, 318, 319, 320, 
333, 342 e pela Estrada de Ferro Carajás.

Dos 29 municípios que compõem a microrregião, 12 não são ope-
rados pela CAEMA (Amapá do Maranhão, Bela Vista do Maranhão, 
Boa Vista do Gurupi, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, 
Igarapé do Meio, Governador Nunes Freire, Junco do Maranhão, Ma-
racaçumé, Nova Olinda do Maranhão, Presidente Médici e São João do 
Carú), estes possuem Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. 

Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios 
Mearim, Gurupi, Maracaçumé e Turiaçu.

Mapa 6 - Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela 7 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Noroeste Maranhense

Microrregião 
/Municípios

Área 
(km2)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densidade
Demográfica 
(hab./Km2)

2020

PIB 2018
R$ milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total
Noroeste 
Maranhense

43.397,18 368.185 269.739 637.924 684.774 15,78 5.734.988
8.458,5 0,576

Alto Alegre 
do Pindaré

1.875,90 9.829 21.228 31.057 31.943 17,03 190.727
5.980,0 0,558

Amapá do 
Maranhão

502,402 4.841 1.590 6.431 7.005 13,94 51.514
7.446,3 0,520

Araguanã 805,194 5.377 8.596 13.973 15.551 19,31 81.222
5.309,7 0,533

Bela Vista do 
Maranhão

147,954 5.170 6.879 12.049 11.279 76,23 84.798
7.613,4 0,554

Boa Vista do 
Gurupi

400,35 5.619 2.330 7.949 8.382 20,94 62.725
6.849,2 0,545

Bom Jardim 6.588,38 16.386 22.663 39.049 41.822 6,35 315.233
7.607,9 0,538

Cândido 
Mendes

1.634,86 11.911 6.594 18.505 20.278 12,40 129.442
6.447,6 0,561

Carutapera 1.260,98 16.224 5.782 22.006 23.952 18,99 166.300
7.029,3 0,574

Centro do 
Guilherme

1.167,85 7.072 5.493 12.565 13.670 11,71 80.794
6.100,9 0,542

Centro Novo 
do Maranhão

8.401,00 5.522 12.100 17.622 21.840 2,60 146.643
6.852,8 0,518

Godofredo 
Viana

720,129 6.723 3.912 10.635 11.963 16,61 115.012
9.853,7 0,604

Governador 
Newton Bello

1.144,15 4.291 7.630 11.921 10.151 8,87 67.391
6.599,9 0,521

Governador 
Nunes Freire

1.037,13 15.945 9.456 25.401 25.539 24,62 215.118
8.397,8 0,569

Igarapé do 
Meio

368,685 6.207 6.343 12.550 14.324 38,85 186.312
13.283,3 0,569

Junco do 
Maranhão

568,499 2.819 1.201 4.020 4.392 7,73 45.836
13.073,5 0,552

Luís Domin-
gues

472,296 5.503 1.007 6.510 6.984 14,79 49.842
7.205,7 0,588

Maracaçumé 635,758 15.829 3.326 19.155 21.586 33,95 178.767
8.432,0 0,582

Maranhão-
zinho

760,947 9.020 5.045 14.065 16.511 21,70 98.939
6.178,6 0,550

Monção 1.245,55 11.759 19.979 31.738 33.664 27,03 217.327
6.545,8 0,546

Nova Olinda 
do Maranhão

2.452,62 11.862 7.272 19.134 21.080 8,59 133.134
6.408,7 0,581

Pindaré-Mi-
rim

268,285 22.417 8.735 31.152 33.065 123,25 260.645
7.942,9 0,633

Pio XII 545,14 12.459 9.557 22.016 21.379 39,22 159.290
7.376,6 0,541

Presidente 
Médici

437,687 3.904 2.470 6.374 7.070 16,15 48.807
7.013,5 0,591

Santa Inês 786,689 73.197 4.085 77.282 89.489 113,75 1.292.824
14.593,3 0,674

Santa Luzia 
do Paruá

1.010,48 12.591 10.053 22.644 25.371 25,11 214.296
8.526,1 0,599

Santa Luzia 4.837,17 25.789 48.254 74.043 72.887 15,07 569.896
7.867,1 0,550

São João do 
Carú

910,065 6.323 5.986 12.309 15.787 17,35 89.677
5.665,7 0,509

Tufilândia 270,934 2.732 2864 5.596 5.854 21,61 48.607
8.343,1 0,555

Zé Doca 2.140,11 30.864 19.309 50.173 51.956 24,28 433.870
8.429,4 0,595

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconô-
micos e Cartográficos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Microrregiões de Saneamento do Estado do Maranhão se con-
figuram como um instrumento necessário ao equacionamento do grave 
problema que é o saneamento básico, este permitirá que o procedimento 
para a tomada de ações parta das prioridades regionais, previamente 
elencadas conforme as políticas de cada um dos municípios compo-
nentes.

A presente regionalização passou por critérios específicos e de-
talhados, levando em consideração fluxos regionais, as regiões metro-
politanas ou aglomerados urbanos, as bacias hidrográficas, informações 
socioeconômicas e um diversificado número de dados, primordiais para 
a definição do quantitativo de quatro unidades microrregionais para a 
Regionalização do Saneamento do Estado do Maranhão, sendo este um 
poderoso instrumento de unificação, das metodologias de ação regional 
nas instâncias federal, estadual e municipal.

A regionalização em blocos de municípios, objeto deste estudo, 
constitui uma ferramenta primordial, pois possibilitou estabelecer a 
prestação dos serviços de saneamento básico com vistas à geração de 
ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica 
e econômico financeira dos serviços, conforme estabelecido no Decreto 
10.588/2020 e demais leis que disciplinam o assunto.
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ANEXO II
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO NORTE MA-

RANHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela – Lista de Municípios da Microrregião do Norte Mara-
nhense

Afonso Cunha
Água Doce do Maranhão

Alcântara
Anajatuba
Anapurus

Apicum -Açu
Araioses

Arari
Axixá

Bacabeira
Bacuri

Bacurituba
Barreirinhas

Belágua
Bequimão

Brejo
Buriti

Cachoeira Grande
Cajapió
Cajari

Cantanhede
Cedral

Central do Maranhão
Chapadinha

Codó
Coroatá

Cururupu
Guimarães

Humberto de Campos
Icatu

Itapecuru Mirim
Magalhães de Almeida

Mata Roma
Matinha

Matões do Norte
Milagres do Maranhão

Miranda do Norte
Mirinzal
Morros

Nina Rodrigues
Olinda Nova do Maranhão

Paço do Lumiar
Palmeirândia

Paulino Neves
Pedro do Rosário

Penalva
Peri Mirim

Peritoró
Pinheiro

Pirapemas
Porto Rico do Maranhão

Presidente Juscelino
Presidente Sarney
Presidente Vargas

Primeira Cruz
Raposa
Rosário

Santa Helena
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Santa Quitéria do Maranhão

Santa Rita
Santana do Maranhão

Santo Amaro do Maranhão
São Benedito do Rio Preto

São Bento
São Bernardo

São João Batista
São José de Ribamar

São Luís
São Vicente Ferrer

Serrano do Maranhão
Timbiras
Turiaçu

Turilândia
Tutóia

Urbano Santos
Vargem Grande

Viana
Vitória do Mearim

ANEXO III
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO SUL MARA-

NHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela - Lista de Municípios da Microrregião do Sul Maranhense

Açailândia
Alto Parnaíba

Amarante do Maranhão
Arame
Balsas

Barão de Grajaú
Benedito Leite

Bom Jesus das Selvas
Buriticupu
Buritirana

Campestre do Maranhão
Carolina

Cidelândia
Colinas

Davinópolis
Estreito

Feira Nova do Maranhão
Formosa da Serra Negra
Fortaleza dos Nogueiras

Governador Edison Lobão
Grajaú

Imperatriz
Itaipava do Grajaú
Itinga do Maranhão

Jatobá
João Lisboa

Lagoa do Mato
Lajeado Novo

Loreto
Mirador

Montes Altos
Nova Colinas
Nova Iorque

Paraibano
Passagem Franca

Pastos Bons
Porto Franco

Riachão
Ribamar Fiquene

Sambaíba
São Domingos do Azeitão

São Félix de Balsas
São Francisco do Brejão

São Francisco do Maranhão
São João do Paraíso
São João dos Patos

São Pedro da Água Branca
São Pedro dos Crentes
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São Raimundo das Mangabeiras

Senador La Rocque
Sítio Novo

Sucupira do Norte
Sucupira do Riachão

Tasso Fragoso
Vila Nova dos Martírios

ANEXO IV
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO CENTRO-

-LESTE MARANHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Centro-Leste Mara-
nhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela - Lista de Municípios da Microrregião do Centro-Leste 
Maranhense

Aldeias Altas
Altamira do Maranhão
Alto Alegre do Maranhão
Bacabal
Barra do Corda
Bernardo do Mearim
Bom Lugar
Brejo de Areia

Buriti Bravo
Capinzal do Norte
Caxias
Coelho Neto
Conceição do Lago-Açu
Dom Pedro
Duque Bacelar
Esperantinópolis
Fernando Falcão
Fortuna
Gonçalves Dias
Governador Archer
Governador Eugênio Barros
Governador Luiz Rocha
Graça Aranha
Igarapé Grande
Jenipapo dos Vieiras
Joselândia
Lago da Pedra
Lago do Junco
Lago dos Rodrigues
Lagoa Grande do Maranhão
Lago Verde
Lima Campos
Marajá do Sena
Matões
Olho D’água das Cunhãs
Parnarama
Paulo Ramos
Pedreiras
Poção de Pedras
Presidente Dutra
Santa Filomena do Maranhão
Santo Antônio dos Lopes
São Domingos do Maranhão
São João do Soter
São José dos Basílios
São Luís Gonzaga do Maranhão
São Mateus do Maranhão
São Raimundo do Doca Bezerra
São Roberto
Satubinha
Senador Alexandre Costa
Timon
Trizidela do Vale
Tuntum
Vitorino Freire
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ANEXO V
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO NOROESTE 

MARANHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021
Tabela - Lista de Municípios da Microrregião da Microrregião 

do Noroeste Maranhense

Noroeste Maranhense
Alto Alegre do Pindaré
Amapá do Maranhão

Araguanã
Bela Vista do Maranhão

Boa Vista do Gurupi
Bom Jardim

Cândido Mendes
Carutapera

Centro do Guilherme
Centro Novo do Maranhão

Godofredo Viana
Governador Newton Bello
Governador Nunes Freire

Igarapé do Meio
Junco do Maranhão

Luís Domingues

Maracaçumé
Maranhãozinho

Monção
Nova Olinda do Maranhão

Pindaré-Mirim
Pio XII

Presidente Médici
Santa Inês

Santa Luzia do Paruá
Santa Luzia

São João do Carú
Tufilândia
Zé Doca

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 015 /2021
RELATÓRIO:
Atendendo ao disposto no artigo 249, § 5º do Regimento Interno, 

retornou a esta Comissão o Projeto de Lei nº 494/2021, que estima a 
Receita e fixa a Despesa do Estado do Maranhão para o exercício finan-
ceiro de 2022, para recebimento de emendas.

Duas condições cumulativas exigem a CF/88 para aprovação das 
emendas: 1- que sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias; 2- que indiquem os recursos necessários, 
admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas.

Em obediência ao rito regimental, foi concedido o prazo de até 03 
(três) dias úteis para apresentação de emendas. Foram recebidas neste 
período (204) Emendas.

Em nossa análise, adotamos os critérios constantes da Lei das 
Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 11.516, de 02 de agosto de 2021, em 
especial no que determina que as emendas apresentadas deverão estar 
compatíveis, em seu objetivo de gastos, com a finalidade das ações a 
que estão relacionadas, art. 32), bem como os dispositivos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, observadas também as restrições orçamentá-
rias ocasionadas pela escassez de recursos.

Após uma análise das emendas apresentadas, manifestamo-nos 
da seguinte forma:

Emenda de nº 001, de iniciativa da Comissão de Orçamento, Fi-
nanças, Fiscalização e Controle, que objetiva acrescentar ao Orçamento 
Geral do Estado, para o exercício de 2022, os créditos orçamentários 
correspondentes aos incisos constantes no anexo XI, conforme títulos, 
códigos e valores ali apresentados (Emendas Parlamentares, que deve-
rão ser compatibilizadas pelo Poder Executivo, nos demonstrativos da 
Lei), e anexo XII, constando anulação parcial das dotações dos créditos. 
A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas legais 
pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua aprovação – 
EMENDA APROVADA.

Emendas de nºs 002 a 004, de autoria do Senhor Deputado Ri-
cardo Rios, propõem investimentos nas áreas de Saúde (equipamentos e 
custeio hospitalares); Cultura apoio a manifestações culturais); Secreta-
ria de Estado da Infraestrutura (melhoria de mobilidade urbana e acessi-
bilidade), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Munícipios.

 As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.
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Emendas de nºs 005 a 007, de autoria da Senhora Deputada 
Cleide Coutinho, propõem investimentos nas áreas de Saúde; SEGOV – 
Secretaria de Governo do Estado do Maranhão; Secretaria Estadual das 
Cidades (Infraestrutura), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a Aplicações Di-
retas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 008 a 010, de autoria do Senhor Deputado Rildo 
Amaral, propõem investimentos nas áreas de Saúde (reforma predial 
e aquisição de equipamentos e medicamentos para as Secretarias Mu-
nicipais de Saúde); Esporte e lazer (aquisição de material esportivo); 
Infraestrutura (confecção e implantação de blocos de concreto em vias 
públicas), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 011 a 013, de autoria do Senhor Deputado 
Adriano, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio hospitala-
res); Cultura (apoio a manifestações culturais); Infraestrutura, recursos 
no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem 
aplicados, mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 014 a 015, de autoria do Senhor Deputado Aris-
ton, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio); Infraestrutura 
(pavimentação asfáltica), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a 
Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 016 a 017, de autoria da Senhora Deputada 
Thaiza Hortegal, propõem investimentos nas áreas de Saúde (promo-
ver custeio da saúde; garantir serviços de qualidade no Município de 
Pinheiro/MA); Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano - SECID (pavimentação asfáltica), recursos no valor global de 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante 
a transferência a Municípios e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 018 a 020, de autoria da Senhora Deputada Mi-
cal Damasceno, propõem investimentos nas áreas de Saúde (Secretaria 
de Estado da Saúde - SES); Cultura (Secretaria de Estado da Cultura - 
SECMA); Educação (Secretaria de Estado da     Educação - SEDUC), 
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a 
serem aplicados, mediante a Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 021 a 025, de autoria da Senhora Deputada Be-
tel Gomes, propõem investimentos nas áreas de Saúde (Secretaria de 
Estado da Saúde - SES); Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Pesca – SAGRIMA; Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvi-
mento Urbano; Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Social - SEDES, recursos no valor global 
de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, me-
diante a Aplicações Diretas e transferência a instituições privadas sem 
fins lucrativos.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 026 a 028, de autoria da Senhora Deputada An-
dreia Rezende, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio para 
Municípios); Agricultura (Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 
– Recuperação de Estradas Vicinais); Secretaria de Estado das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano – SECID (Pavimentação em bloquete), re-
cursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a 
serem aplicados, mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 029 a 031, de autoria do Senhor Deputado Glal-
bert Cutrim, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID; Saúde (custeio); Se-
gurança Pública, recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Muni-
cípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 032 a 034, de autoria da Senhora Deputada 
Professora Socorro Waquim, propõem investimentos nas áreas de SE-
DES (implantação e modernização do Sistema Simplificado de Abaste-
cimento de Água); SINFRA (implantação e melhoramento de prédios 
e logradouros públicos); SECID (estruturação da política estadual do 
desenvolvimento urbano), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a Aplicações Di-
retas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emenda de nº 035, de autoria da Senhora Deputada Detinha, 
propõe investimentos na área de Saúde (promoção e assistência à saúde 
– equipamentos), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municí-
pios e Aplicações Diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
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vação e está compatível com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção da Emenda – EMENDA APROVADA.

Emendas de nºs 036 a 037, de autoria do Senhor Deputado Dou-
tor Yglésio, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Esta-
do das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID (implantação da 
infraestrutura e equipamentos urbanos – 3282); Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social – SEDES (Banco de Alimentos - 4782), 
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a 
serem aplicados, mediante a Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 038 a 040, de autoria do Senhor Deputado Pro-
fessor Marco Aurélio, propõem investimentos nas áreas de Secretaria 
de Estado da Saúde; SECID e Infraestrutura - SINFRA, recursos no 
valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem apli-
cados, mediante a Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 041 a 043, de autoria do Senhor Deputado Ra-
fael Leitoa, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da 
Saúde; Secretaria de Estado da Cultura; Secretaria de Estado da Infraes-
trutura, recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 044 a 046, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Esta-
do do Trabalho e Economia Solidária (Mutirão Rua Digna); Secretaria 
de Estado da Saúde; Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, re-
cursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a 
serem aplicados, mediante a Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 047 a 053, de autoria do Senhor Deputado Neto 
Evangelista, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Bloquetes); Secretaria de Es-
tado da Saúde (Hospital Aldenora Belo; Associação de Amigos dos Au-
tistas; Escola de Cegos do Maranhão; Grupo de Ação pela Solidarieda-
de Humana);  Defensoria Pública do Estado do Maranhão (construção 
do Núcleo Ecológico – Cidade Olímpica), Casa da Mulher Brasileira, 
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 
a serem aplicados, mediante a transferência a Instituições Filantrópicas 
sem fins lucrativos e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 054 a 055, de autoria do Senhor Deputado Pará 
Figueiredo, propõem investimentos nas áreas de Saúde; Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a 
Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 056 a 057, de autoria da Senhora Deputada Da-
niella Tema, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
da Saúde; Secretaria de Estado da Infraestrutura, recursos no valor glo-
bal de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, 
mediante a transferência a Municípios. 

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 058 a 059, de autoria do Senhor Deputado An-
tônio Pereira, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
das Cidades (investimento nos Municípios e equipamentos urbanos; 
construção e reforma de espaços públicos; calçamento; asfaltamento; 
estradas vicinais; pontes); Secretaria de Estado da Saúde, recursos no 
valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem apli-
cados, mediante a transferência a Municípios e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emenda de nº 060, de autoria do Senhor Deputado Antônio Pe-
reira, que propõe remanejamento de dotações orçamentárias nas ações 
governamentais (Secretaria de Estado das Cidades – construção de 
praças, pontes, pavimentação asfáltica, nos Municípios de: Amarante, 
Estreito, João Lisboa, Brejão, São Pedro da Água Branca, Esperan-
tinópolis, Montes Altos e Imperatriz), recursos no valor global de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

Duas condições cumulativas exige a CF/88 para a aprovação das 
emendas ao Orçamento: 1 – que sejam compatíveis com o Plano Pluria-
nual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 2 – que indiquem os 
recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesa, excluída a que incida sobre dotações para pessoal e seus encar-
gos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais para 
Estados, Municípios e Distrito Federal. A emenda pode se relacionar, 
ainda, com a correção de erro ou omissão ou com os dispositivos do 
texto do Projeto de Lei (Art. 166, § 3º, CF/88).

A emenda não atende às disposições constantes da Lei Federal 
nº 4.320/64 e não está compatível com o Plano Plurianual e Lei das 
Diretrizes Orçamentárias - que antecipa e orienta, a direção e o senti-
do dos gastos públicos e os parâmetros que devem nortear a elabora-
ção do Projeto de Lei Orçamentária (com programas e as ações, cujas 
prioridades e metas são definidas na LDO) para constar do Projeto de 
Lei Orçamentária para o exercício subsequente. Ademais, a emenda 
apresentada está acima da cota estipulada R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais). 

Com efeito, a emenda sob exame, evidencia-se mudança na in-
tenção original do Projeto de Lei Orçamentária (remanejamento), o que 
demanda exame específico de interesse público por parte do Legislati-
vo. 

O alargamento da participação do Legislativo no processo orça-
mentário, conferido constitucionalmente deve ser exercida de modo a 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2021 45
não inviabilizar o planejamento e a execução de atos governamentais e 
administrativos, inerentes ao Poder Executivo, sob pena de afronta ao 
princípio orçamentário da exclusividade (Art. 165,         § 8º, da CF/88, 
ou seja, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição 
à autorização para a abertura de créditos). Assim sendo, opinamos pela 
Rejeição da Emenda – EMENDA REJEITADA.

Emenda de nº 061, de autoria do Senhor Deputado Antônio Pe-
reira, que propõe remanejamento de dotações orçamentárias nas ações 
governamentais (doação de veículo para a Secretaria de Infraestrutura 
do Município de Davinópolis, para ser utilizado pelo Departamento de 
Trânsito em suas ações), recursos no valor global de R$ 90.000,00 (no-
venta mil reais). 

Duas condições cumulativas exige a CF/88 para a aprovação das 
emendas ao Orçamento: 1 – que sejam compatíveis com o Plano Pluria-
nual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 2 – que indiquem os 
recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesa, excluída a que incida sobre dotações para pessoal e seus encar-
gos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais para 
Estados, Municípios e Distrito Federal. A emenda pode se relacionar, 
ainda, com a correção de erro ou omissão ou com os dispositivos do 
texto do Projeto de Lei (Art. 166, § 3º, CF/88).

A emenda não atende às disposições constantes da Lei Federal 
nº 4.320/64 e não está compatível com o Plano Plurianual e Lei das 
Diretrizes Orçamentárias - que antecipa e orienta, a direção e o senti-
do dos gastos públicos e os parâmetros que devem nortear a elabora-
ção do Projeto de Lei Orçamentária (com programas e as ações, cujas 
prioridades e metas são definidas na LDO) para constar do Projeto de 
Lei Orçamentária para o exercício subsequente. Ademais, a emenda 
apresentada está acima da cota estipulada R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais). 

Com efeito, a emenda sob exame, evidencia-se mudança na in-
tenção original do Projeto de Lei Orçamentária (remanejamento), o que 
demanda exame específico de interesse público por parte do Legislati-
vo. 

O alargamento da participação do Legislativo no processo orça-
mentário, conferido constitucionalmente deve ser exercida de modo a 
não inviabilizar o planejamento e a execução de atos governamentais e 
administrativos, inerentes ao Poder Executivo, sob pena de afronta ao 
princípio orçamentário da exclusividade (Art. 165,         § 8º, da CF/88, 
ou seja, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição 
à autorização para a abertura de créditos). Assim sendo, opinamos pela 
Rejeição da Emenda – EMENDA REJEITADA.

Emendas de nºs 062 a 065, de autoria do Senhor Deputado 
Paulo Neto, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar (Sistema de Simplificação de Abastecimento 
de Água; Pá Carregadeira; Caminhão); Secretaria de Estado da Saúde 
(atendimento à saúde da população dos Municípios); recursos no valor 
global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, 
mediante a transferência a Municípios, transferência a Instituições Fi-
lantrópicas sem fins lucrativos.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 066 a 069, de autoria do Senhor Deputado Wen-
dell Lages, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
do Trabalho e Economia Solidária; Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Pesca; Secretaria de Governo do Estado – SEGOV; Associa-
ção dos Jovens Empresários do Maranhão, recursos no valor global de 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante 

a transferência a instituições privadas sem fins lucrativos e Aplicações 
Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 070 a 074, de autoria do Senhor Deputado Ar-
naldo Melo, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
das Cidades; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; Secre-
taria de Estado de Esporte (compra de equipamentos); Secretaria de 
Estado da Agricultura Familiar; Secretaria de Estado da Infraestrutura, 
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a 
serem aplicados, mediante a transferência a Municípios, transferência a 
instituições privadas sem fins lucrativos.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 075 a 078, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, propõem investimentos nas áreas de Saúde (equi-
pamentos e custeio hospitalares para os Municípios de Urbano Santos e 
Belágua); Secretaria de Estado da Infraestrutura (pavimentação de vias 
urbanas nos Municípios de São Benedito do Rio Preto e Chapadinha), 
recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a 
serem aplicados, mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 079 a 085, de autoria do Senhor Deputado Car-
linhos Florêncio, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio 
para Municípios); Cultura (apoio a manifestações culturais); Secreta-
ria de Estado da Agricultura Familiar (aquisição de material de pesca 
e estradas vicinais); SEDES; Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 
(aquisição de material esportivo); SEGOV (aquisição de cestas bási-
cas), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios e Apli-
cações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 086 a 088, de autoria do Senhor Deputado Fá-
bio Macêdo, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio); Se-
cretaria de Estado de Esporte e Lazer (implantação e modernização e 
espaços destinados ao esporte e lazer); Secretaria de Estado da Agricul-
tura Familiar (promoção e apoio à infraestrutura no campo, e recupera-
ção de estradas vicinais), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a 
Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 089 a 091, de autoria do Senhor Deputado Hé-
lio Soares, propõem investimentos nas áreas de Saúde (promoção de 
assistência à saúde - equipamentos); Secretaria de Estado da Cultura 
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(fomento a manifestações culturais); Secretaria de Estado das Cidades 
(obras de infraestrutura), recursos no valor global de      R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a 
Municípios e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 092 a 094, de autoria do Senhor Deputado Leo-
nardo Sá, propõem investimentos nas áreas de Saúde (medicamentos e 
desenvolvimento da saúde em geral); Cultura (apoio a manifestações 
culturais); Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urba-
no (Infraestrutura nos Municípios), recursos no valor global de    R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a 
transferência a Municípios. 

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 095 a 099, de autoria do Senhor Deputado Fá-
bio Braga, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
de Esporte e Lazer (equipamentos esportivos); Secretaria de Estado 
da Agricultura Familiar (apoio a feiras e eventos agropecuários); Se-
cretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Sistema 
Simplificado de Abastecimento de Água); SEGOV (construção e refor-
ma de prédios públicos), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a 
Municípios, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos e 
Aplicações Diretas. 

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 100 a 108, de autoria do Senhor Deputado 
Márcio Honaiser, propõem investimentos nas áreas de Saúde (custeio), 
SEGOV (reforma e ampliação de prédios públicos); Secretaria de Es-
tado da Agricultura Familiar (desenvolvimento dos arranjos produtivos 
locais e cadeias produtivas); Secretaria de Estado da Cultura (apoio a 
eventos culturais); SAGRIMA (apoio a eventos agropecuários); Secre-
taria de Estado de Esporte e Lazer (quites esportivos), recursos no valor 
global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, 
mediante a transferência a Municípios, transferência a instituições pri-
vadas sem fins lucrativos e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 109 a 124, de autoria do Senhor Deputado 
César Pires, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
da Saúde (equipamentos e custeio hospitalares para os Municípios de: 
São Bernardo, Santa Quitéria, São Raimundo das Mangabeiras, Duque 
Bacelar, Magalhães de Almeida, Lago dos Rodrigues, Água Doce do 
Maranhão e Codó “Hospital Geral Municipal”), Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social (doação de cestas básicas para os Municí-
pios de: Água Doce do Maranhão, Lago dos Rodrigues, Duque Bacelar, 
Magalhães de Almeida, Santa Quitéria, São Bernardo, São Raimundo 
das Mangabeiras e Codó), recursos no valor global de                    R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a 
transferência a Municípios e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 125 a 153, de autoria do Senhor Deputado Ciro 
Neto, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da Saú-
de (ambulância para o Município de Santa Filomena; manutenção dos 
serviços de saúde dos Municípios de: São Domingos do Maranhão, San-
ta Filomena, Joselândia, Graça Aranha, Governador Archer; mutirão de 
cirurgias oftalmológicas nos Municípios de: Trizidela do Vale, São José 
dos Basílios, São João dos Patos, Presidente Dutra; construção de Posto 
de Saúde na Zona Rural do Município de Amarante); SECID (pavi-
mentação de ruas com bloquetes no Município de Presidente Dutra); 
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (quites de irrigação para 
o Município de Alexandre Costa; material de pesca para os pescadores 
do Município de Trizidela do Vale); SEDEL (reforma e adequação de 
campos de futebol nos Municípios de: Arame, Duque Bacelar; Dom Pe-
dro; Governador Archer, Jatobá, Joselândia, Parnarama, Pirapemas, São 
João dos Patos); SEDES (perfuração de poço artesiano no Município 
de São José dos Basílios), recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a 
Municípios e Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 154 a 163, de autoria do Senhor Deputado Zé 
Inácio, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da 
Saúde (apoio a ações relacionadas à saúde); Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (apoio às ações voltadas para a infraestrutura nos Municí-
pio do Estado); Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano; SE-
DEL; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popu-
lar; Secretaria de Estado da Cultura; Secretaria de Estado da Agricultura 
Familiar, recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 164 a 168, de autoria do Senhor Deputado Ro-
berto Costa, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
da Saúde; SEGOV; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; Secretaria de Estado da Cul-
tura, recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais) a serem aplicados, mediante a Aplicações Diretas.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 169 a 179, de autoria do Senhor Deputado Adel-
mo Soares, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado 
da Infraestrutura; Secretaria de Estado da Tecnologia e Informação; 
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária; Agência Estadual 
de Pesquisa, Agropecuária e Extensão Rural; SEGOV; Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social; Secretaria de Estado de Esporte e 
Lazer; Secretaria de Estado da Cultura, recursos no valor global de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, mediante a 
transferência a instituições privadas sem fins lucrativos e Aplicações 
Diretas.
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As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-

plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 180 a 182, de autoria do Senhor Deputado Vini-
cius Louro, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da 
Infraestrutura; Secretaria de Estado da Saúde; Secretaria de Estado da 
Cultura, recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 183 a 191, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que propõem remanejamento de dotações orça-
mentárias nas ações governamentais, no âmbito da Secretaria de Estado 
da Saúde; Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Po-
líticos, assegurando provimento admissão ou contratação de servidores, 
recursos no valor global de R$ 243.939.055,00 (duzentos e quarenta e 
três milhões, novecentos e trinta e nove mil, cinquenta e cinco reais). 

Duas condições cumulativas exige a CF/88 para a aprovação das 
emendas ao Orçamento: 1 – que sejam compatíveis com o Plano Pluria-
nual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 2 – que indiquem os 
recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesa, excluída a que incida sobre dotações para pessoal e seus encar-
gos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais para 
Estados, Municípios e Distrito Federal. A emenda pode se relacionar, 
ainda, com a correção de erro ou omissão ou com os dispositivos do 
texto do Projeto de Lei (Art. 166, § 3º, CF/88).

As emendas não atendem às disposições constantes da Lei Fe-
deral nº 4.320/64 e não estão compatíveis com o Plano Plurianual e 
Lei das Diretrizes Orçamentárias - que antecipa e orienta, a direção e o 
sentido dos gastos públicos e os parâmetros que devem nortear a elabo-
ração do Projeto de Lei Orçamentária (com programas e as ações, cujas 
prioridades e metas são definidas na LDO) para constar do Projeto de 
Lei Orçamentária para o exercício subsequente. Ademais, as emendas 
apresentadas estão acima da cota estipulada R$ 4.000.000,00 (qua-
tro milhões de reais). 

Com efeito, as emendas sob exame, evidencia-se mudança na 
intenção original do Projeto de Lei Orçamentária (remanejamen-
to), o que demanda exame específico de interesse público por parte 
do Legislativo. 

O alargamento da participação do Legislativo no processo orça-
mentário, conferido constitucionalmente deve ser exercida de modo a 
não inviabilizar o planejamento e a execução de atos governamentais e 
administrativos, inerentes ao Poder Executivo, sob pena de afronta ao 
princípio orçamentário da exclusividade (Art. 165,         § 8º, da CF/88, 
ou seja, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição 
à autorização para a abertura de créditos). Assim sendo, opinamos pela 
Rejeição das Emendas – EMENDAS REJEITADAS.

Emendas de nºs 192 a 194, de autoria do Senhor Deputado Zito 
Rolim, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da In-
fraestrutura; Secretaria de Estado da Saúde; Secretaria de Estado da 
Cultura, recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 195 a 197, de autoria do Senhor Deputado Othe-
lino Neto, propõem investimentos nas áreas de Secretaria de Estado da 
Infraestrutura; Secretaria de Estado da Saúde; Secretaria de Estado da 
Cultura, recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emenda de nº 198, de autoria do Senhor Deputado Roberto 
Costa, propõe investimentos para acesso à Justiça - Grupo 1 Pessoal 
- Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, recursos no valor global 
de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) a serem aplicados, 
mediante a Aplicações Diretas.

A emenda apresenta-se em conformidade com todos os diplomas 
legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua apro-
vação e está compatível com o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela aprova-
ção da Emenda – EMENDA APROVADA.

Emendas de nºs 199 a 201, de autoria do Senhor Deputado Ed-
son Araújo, propõem investimentos nas áreas de Saúde (equipamentos 
e custeio hospitalares); Secretaria de Estado da Cultura (apoio a mani-
festações culturais a Municípios);  Secretaria de Estado da Agricultura 
Familiar, recursos no valor global de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais) a serem aplicados, mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

Emendas de nºs 202 a 204, de autoria da Senhora Deputada 
Helena Duailibe, propõem investimentos nas áreas de Saúde (Saúde 
para todos – custeio e construção de Unidades Básicas de Saúde); Se-
cretaria de Estado da Infraestrutura (construção e melhoria de infraes-
trutura urbana – pavimentação de vias urbanas), recursos no valor glo-
bal de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a serem aplicados, 
mediante a transferência a Municípios.

As emendas apresentam-se em conformidade com todos os di-
plomas legais pertinentes, preenchendo, portanto, os requisitos para sua 
aprovação e estão compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei das Di-
retrizes Orçamentárias. Dessa forma, opinamos favoravelmente, pela 
aprovação das Emendas – EMENDAS APROVADAS.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, pelas razões acima aduzidas, de ordem constitucio-

nal, legal e financeira, votamos pela aprovação das Emendas de nú-
meros seguintes: 001, 002, 003, 004,  005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 
012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 
026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 
040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 
054, 055, 056, 057, 058, 059, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 
084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 
098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204. 

Rejeitadas as Emendas de números seguintes: 060, 061, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191.  
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É o Voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 

e Controle votam nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

em 15 de dezembro de 2021.

Presidente:  Deputado Roberto Costa
Relator: Deputado Roberto Costa
 
Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Carlinhos Florêncio                                         
Deputado Ciro Neto                                                        
Deputado Ariston Sousa                                                 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 988 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Complementar nº 008/2021, de autoria do Poder Exe-
cutivo, que visa instituir as Microrregiões de Saneamento Básico 
do Norte Maranhense, do Sul Maranhense, do Centro-Leste Mara-
nhense e do Noroeste Maranhense, bem como sobre suas respecti-
vas estruturas de governança.   

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável (Pare-
cer nº 773/2021), no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, bem 
como parecer de mérito favorável, com Emenda Substitutiva da Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvovimento Sustentável (Parecer 
nº 006/2021).

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

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

Complementar nº 008/2021) 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 Cida-

dania votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 
008/2021, em Redação Final, 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 Rafael Leitoa

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                             
Deputado Doutor Yglésio

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2021

Institui as Microrregiões de Sanea-
mento Básico do Norte Maranhense, do 
Sul Maranhense, do Centro-Leste Mara-
nhense e do Noroeste Maranhense.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a instituição das 
Microrregiões de Saneamento Básico do Norte Maranhense, do Centro 
Leste Maranhense, do Noroeste Maranhense e do Sul Maranhense, bem 
como sobre suas respectivas estruturas de governança.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei Complementar aplica-se ao 
Estado daoMaranhão e aos Municípios que integram as microrregiões, 
bem como às pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, 
que com elas se relacionem no que concerne às funções públicas de 
interesse comum previstas no art. 3º desta Lei Complementar.

Art. 2º  Para fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - microrregião de saneamento básico: unidade territorial criada 

pelo Estado mediante lei complementar, nos termos do art. 25, §3º da 
Constituição Federal, composta por agrupamento de municípios limí-
trofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 
(Estatuto da Metrópole);

II - autarquia microrregional: autarquia intergovernamental de 
regime especial, com caráter deliberativo e normativo, e personalidade 
jurídica de direito público, na qual os entes compartilham responsabili-
dades e ações em termos de organização, planejamento e execução das 
funções públicas de interesse comum por meio de um sistema integrado 
e articulado de planejamento, projetos, estruturação financeira, imple-
mentação, operação e coordenação.

CAPÍTULO II
DAS MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 3º Ficam instituídas, no Estado do Maranhão, as seguintes 
Microrregiões de Saneamento Básico:

I - Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense;
II - Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense;
III - Microrregião de Saneamento Centro-Leste Maranhense;
IV - Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense.
Parágrafo único. As Microrregiões de Saneamento Básico do Es-

tado do Maranhão são as especificadas no Caderno de Estudos Técni-
cos - Anexo I desta Lei, e a indicação dos municípios que as compõem 
consta dos Anexos II a V. 

CAPÍTULO III 
DAS AUTARQUIAS MICRORREGIONAIS

Seção I
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 4º São funções públicas de interesse comum das 
microrregiões de saneamento básico o planejamento, a regulação, a 
fiscalização e a prestação, direta ou indireta, dos serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, na forma do Anexo 
I - Caderno de Estudos Técnicos desta Lei.

Parágrafo único. No exercício das funções públicas de interesse 
comum mencionadas no caput, a microrregião de saneamento básico 
deve assegurar:

I - a instituição e manutenção de mecanismos que garantam o 
atendimento da população dos municípios com menores indicadores de 
renda;

II - o cumprimento das metas de universalização previstas na le-
gislação federal;

III - o desenvolvimento, o tanto quanto possível, da política de 
subsídios mediante a manutenção de tarifa uniforme para todos os mu-
nicípios que atualmente a praticam, desde que viável técnica, econômi-
ca e financeiramente e observados o equilíbrio econômico-financeiro 
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dos contratos e a modicidade tarifária.

Seção II
Das Competências

Art. 5º As Autarquias Microrregionais de Saneamento Básico 
tem por finalidade exercer as competências relativas à integração, pla-
nejamento, gestão e execução das funções públicas de interesse comum 
dispostas no art. 4º, dentre elas:

I - estabelecer meios compartilhados de organização adminisitra-
tiva das funções públicas de interesse comum;

II - estabelecer sistema integrado de alocação de recursos e pres-
tação de contas consistente em um conjunto de instrumentos e mecanis-
mos que deverão assegurar a implementação e fiscalização de progra-
mas e projetos estruturantes e a realização de investimentos em serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a determinação 
das fontes de financiamento previamente pactuadas no âmbito da estru-
tura de governança interfederativa;

III - implementar processo permanente e compartilhado de pla-
nejamento e de tomada de decisão quanto aos objetivos, metas e priori-
dades de interesse regional na área de saneamento básico, compatibili-
zando-os com os objetivos do Estado e dos Municípios que a integram;

IV - propor diretrizes para o estabelecimento de metas e indica-
dores de desempenho, bem como mecanismos de aferição de resulta-
dos e prioridades de interesse regional, na área de saneamento básico, 
compatibilizando-os com os objetivos do Estado e dos Municípios que 
o integram e observando-os, obrigatoriamente, na prestação, direta ou 
indireta, dos serviços, no âmbito do território da microrregião;

V - aprovar planos regionais, programas e projetos, públicos ou 
privados, relativos à realização de obras, empreendimentos e atividades 
na área de saneamento básico que tenham impacto regional;

VI - executar as funções públicas de interesse comum de forma 
compartilhada, com base em estudos técnicos que demonstrem a in-
terdependência e fundamentem o compartilhamento de competências 
entre os Municípios integrantes da microrregião;

VII - implementar a participação de representantes da sociedade 
civil nos processos de planejamento e tomada de decisão;

VIII - compatibilizar os planos plurianuais, leis de diretrizes or-
çamentárias e leis orçamentárias anuais dos entes envolvidos na gover-
nança interfederativa;

IX - comunicar as deliberações acerca dos planos relacionados 
aos serviços na área de saneamento básico aos órgãos ou entidades fe-
derais que atuam na unidade regional.

X - autorizar a alienação de participações societárias, ocasione ou 
não a mudança de controle, de empresas que integrem a Administração 
Indireta da Microrregião;

XI - autorizar a prestação direta dos serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário pela Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Maranhão - CAEMA, em razão desta integrar a 
administração indireta de um dos entes da entidade microrregional.

Parágrafo único. A Autarquia Microrregional de Saneamento Bá-
sico poderá prever programa específico para ações de saneamento bási-
co em áreas rurais, remotas ou núcleos urbanos informais.

Seção III
Da Governança das Autarquias Microrregionais

Subseção I 
Regras Gerais

Art. 6º Integram a estrutura de governança de cada autarquia 
microrregional:

I - Colegiado Microrregional composto por:
a) 01 (um) representante do Estado do Maranhão;
b) 01 (um) representante de cada Município que a integra.
II - Comitê Técnico composto por:

a) 03 (três) representantes indicados pelo Estado do Maranhão;
b) representantes indicados pelo conjunto dos Municípios mem-

bros, em número equivalente a 15% (quinze por cento) do número de 
municípios integrantes da microrregião. 

III - Conselho Participativo composto por 11 (onze) representan-
tes da sociedade civil escolhidos pela Conferência Regional de Sanea-
mento Básico.

IV - O Secretário-Geral, eleito na forma do § 2º do art. 13.
§ 1º Fica vedada a indicação de membros das respectivas Casas 

Legislativas nas nomeações previstas no inciso II deste artigo;
§2º As indicações de membros para o Comitê Técnico, previstas 

nas alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo, deverão considerar, 
preferencialmente, membros de instituições de ensino e pesquisa de 
notoriedade no Estado, presentes na microrregião.

§3º O Regimento Interno de cada autarquia microrregional dispo-
rá, dentre outras matérias, sobre:

I - o funcionamento dos órgãos mencionados nos incisos I a IV 
do caput deste artigo;

II - a forma de escolha dos membros do Comitê Técnico e dos 
representantes da sociedade civil no Conselho Participativo, observan-
do-se, quanto a este último, o disposto no art. 47 da Lei Federal nº 
11.445, de 05 de janeiro de 2007, considerando ainda a representação 
de entidades sindicais de trabalhadores do saneamento, representantes 
das bacias hidrográficas e representantes dos povos e comunidades tra-
dicionais de cada microrregião;

III - a criação e funcionamento das Câmaras Temáticas, perma-
nentes ou temporárias, ou de outros órgãos, permanentes ou temporá-
rios.

IV - a estruturação de sistema integrado de alocação de recursos 
e prestação de contas.

Subseção II
Colegiado Microrregional

Art. 7º O Colegiado Microrregional é instância máxima da au-
tarquia intergovernamental e deliberará somente com a presença de re-
presentantes de entes federados integrantes que, somados, detenham a 
maioria absoluta do número total de votos, sendo que:

I - o Estado do Maranhão terá número de votos equivalente a 
40% (quarenta por cento) do número total de votos; e

II - cada Município terá, entre os 60% (sessenta por cento) de 
votos restantes, número de votos proporcional à sua população, nos ter-
mos do regimento interno.

§ 1º Cada Município terá direito a, no mínimo, 01 (um) voto no 
Colegiado Microrregional.

§ 2º As deliberações exigirão número de votos superior à metade 
do total de votos, podendo o Regimento Interno prever hipóteses de 
quórum qualificado.

§ 3º O Colegiado Microrregional será presidido pelo Governador 
do Estado que, em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano.

Art. 8º São atribuições do Colegiado Microrregional:
I - estabelecer diretrizes sobre o planejamento, a organização e a 

execução de funções públicas de interesse comum, a serem observadas 
pelas Administrações Direta e Indireta de entes da Federação integran-
tes da Microrregião;

II - deliberar sobre assuntos de interesse regional relativos às po-
líticas públicas e aos serviços de saneamento básico, em matérias de 
maior relevância, nos termos do Regimento Interno;

III - especificar os serviços públicos de interesse comum, bem 
como, quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus res-
pectivos responsáveis, com base em estudos técnicos que demonstrem a 
interdependência e fundamentem o compartilhamento de competências 
entre os Municípios integrantes da microrregião;

IV - aprovar os planos microrregionais e, quando couber, os pla-
nos intermunicipais, assim como propor adequações aos planos locais, 
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respeitada a autonomia municipal;

V - definir a entidade reguladora responsável pelas atividades de 
regulação e de fiscalização dos serviços públicos de interesse comum, 
bem como estabelecer as formas de prestação destes serviços, respeita-
das as determinações contratuais vigentes;

VI - propor critérios de compensação financeira aos Municípios 
da Microrregião que suportem ônus decorrentes da execução de funções 
ou serviços públicos de interesse comum;

VII - autorizar município integrante da Microrregião  prestar a, 
isoladamente, licitar ou contratar prestação de serviços públicos de sa-
neamento básico, ou atividades deles integrantes, mediante criação de 
órgão ou entidade ou celebração de contrato de concessão;

VIII - elaborar e alterar o regimento interno da Autarquia Mi-
crorregional;

IX - eleger e destituir o Secretário-Geral.

Parágrafo único. No caso do Colegiado Microrregional deliberar 
pela unificação na prestação de serviço público de saneamento básico, 
em dois ou mais Municípios que integram a Microrregião, ou de ativi-
dade dele integrante, por meio de entidade que integre a administração 
do titular ou por meio de contrato de concessão, precedido de licitação, 
o representante legal da Microrregião subscreverá o respectivo instru-
mento, representando os entes da Federação interessados. 

Subseção III
Do Comitê Técnico

Art. 9º O Comitê Técnico tem por finalidade:
I - apreciar previamente as matérias que integram a pauta das reu-

niões do Colegiado Microrregional, providenciando estudos técnicos 
que a fundamentem;

II - assegurar, nos assuntos relevantes, a prévia manifestação do 
Conselho Participativo.

§ 1º O Comitê Técnico poderá criar Câmaras Temáticas para aná-
lise de questões específicas, nas quais poderá contar com a participação 
de técnicos de outras entidades, públicas ou privadas, e de representan-
tes da sociedade civil.

§ 2° Presidirá o Comitê Técnico o Secretário-Geral. 

Subseção IV
Conselho Participativo e do Controle Social

Art. 10. São atribuições do Conselho Participativo:
I - elaborar propostas para apreciação das demais instâncias da 

entidade microrregional;

II - deliberar sobre matérias relevantes previamente à apreciação 
da Autarquia Microrregional; 

III - propor a constituição de grupos de trabalho para a análise e 
debate de temas específicos; 

IV - convocar audiências e consultas públicas sobre matérias que 
serão submetidas à deliberação.

V - convocar, organizar e coordenar a Conferência Regional de 
Saneamento Básico.

Parágrafo único.  Presidirá o Conselho Participativo o Secretá-
rio-Geral.

Art. 11. O Regimento Interno disporá sobre os procedimentos 
adequados à participação popular, devendo ser observadas as seguintes 
diretrizes:

I - a divulgação dos planos, programas, projetos e propostas, deve 
ser feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em relação ao 
momento da deliberação; 

II - o acesso aos estudos de viabilidade técnica, econômica, finan-
ceira e ambiental; 

III - o uso de audiências e de consultas públicas como forma de 
se assegurar o pluralismo e a transparência.

IV - a realização da Conferência Regional de Saneamento Básico.
Parágrafo único. O acesso mencionado no inciso II do caput não 

poderá prejudicar sigilo ou acesso restrito a informações em razão de 
disposição legal ou regulamentar. 

Art. 12. A autarquia microrregional convocará audiências públi-
cas na periodicidade prevista no Regimento Interno ou sempre que a 
relevância da matéria exigir para:

I - expor suas deliberações;
II - debater os estudos e planos em desenvolvimento;
III - prestar contas de sua gestão e resultados.

Sub-Seção V
Do Secretário-Geral

Art. 13. O Secretário-Geral é o representante legal da entidade 
microrregional, cumprindo-lhe dar execução às deliberações da Autar-
quia Microrregional .

§ 1º O Secretário-Geral participa, sem voto, de todas as reuniões 
do Colegiado Microrregional, sendo responsável pelo registro e publi-
cidade das atas.

§ 2º O Secretário-Geral será eleito pelo Colegiado Microrregio-
nal, sendo destituído livremente, a juízo do Colegiado.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS e TRANSITÓRIAS

Art. 14. O Governador, por meio de Decreto, editará o Regimen-
to Interno Provisório de cada Autarquia  Microrregional. 

Parágrafo único. O Decreto a que se refere o caput deverá dispor 
sobre a convocação, a instalação e o funcionamento do Colegiado Mi-
crorregional, inclusive os procedimentos para a elaboração de seu pri-
meiro Regimento Interno, bem como sobre a convocação de audiências 
e consultas públicas até que se instale o Conselho Participativo.

Art. 15. O Estado do Maranhão poderá designar a Autarquia mi-
crorregional como local de lotação e exercício de servidores estaduais 
e empregados públicos estaduais e  municipais, inclusive de suas en-
tidades da Administração Indireta, de direito público ou privado, sem 
prejuízo de remuneração e demais vantagens aos servidores designados.

Art. 16. Resolução do Colegiado Microrregional definirá a for-
ma da gestão administrativa da Microrregião, podendo, por prazo cer-
to, delegar o exercício de atribuições ou a execução de determinadas 
tarefas para órgãos ou entidades federais, bem para órgãos e entidades 
integrantes da estrutura administrativa do Estado do Maranhão ou de 
municípios que integram a Microrregião.

Parágrafo único. Até que seja  editada  a  Resolução  prevista no 
caput, as funções de secretaria e suporte administrativo da microrregião 
serão desempenhadas pela Secretaria de Estado das Cidades e Desen-
volvimento Urbano - SECID.

Art. 17. A prestação dos serviços de saneamento básico no âm-
bito das Microrregiões de Saneamento Básico observará as diretrizes 
constantes do Plano Regional de Saneamento Básico.

 § 1º O plano regional de saneamento básico deverá incluir a 
prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de es-
gotamento sanitário, podendo contemplar, ainda, outros componentes 
do saneamento básico, com vistas à otimização do planejamento e da 
prestação dos serviços.

§ 2º As disposições constantes do Plano Regional de Saneamento 
Básico prevalecerão sobre aquelas constantes de planos municipais, nos 
termos do art. 17, §2º, da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

§ 3º O Plano Regional de Saneamento Básico:
I - dispensará a obrigatoriedade de elaboração e publicação de 

planos municipais de saneamento básico por cada um dos Municípios 
integrantes;

II - poderá ser elaborado com suporte de órgãos e entidades da 
administração pública federal, estaduais e municipais, além de presta-
dores de serviços.
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Art. 18. Os planos referentes ao saneamento, editados pelos Mu-

nicípios antes da vigência desta Lei Complementar, permanecerão em 
vigor por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado mediante 
resolução do Colegiado Microrregional, cabendo aos Municípios a de-
vida adequação da legislação municipal.

Parágrafo único. A prestação de serviços de água e esgoto poderá 
obedecer a Plano Regional elaborado para o conjunto de municípios 
atendidos.

Art. 19. A regulação da prestação dos serviços de saneamento 
básico prestados nas Microrregiões de Saneamento Básico será feita 
preferencialmente pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Ser-
viços Públicos (MOB).

Parágrafo único. A MOB, no exercício de suas funções regulató-
rias, observará as normas de referência editadas pela Agência Nacional 
de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - criar subsidiárias da Companhia de Saneamento Ambiental 

do Maranhão - CAEMA, Sociedades de Propósito Específico - SPE ou 
outras sociedades empresárias, com atuação em uma ou mais das mi-
crorregiões instituídas por esta Lei Complementar; 

II - modificar a natureza das ações e de outras participações so-
cietárias que possua, diretamente ou por meio de entidades da Admi-
nistração Indireta, nas subsidiárias da Companhia de Saneamento Am-
biental do Maranhão - CAEMA a que se refere o inciso I deste artigo; 

III - alienar, de forma gratuita ou onerosa, as ações e participa-
ções societárias mencionadas no inciso II deste artigo, inclusive o con-
trole das subsidiárias da Companhia de Saneamento Ambiental do Ma-
ranhão - CAEMA, exclusivamente para uma ou mais das microrregiões 
instituídas por esta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Excluem-se das autorizações dos incisos I a III 
deste artigo a abertura de capital, que somente poderá ser autorizada 
mediante lei complementar.

Art. 21. Ficam revogados:
I - o inciso II do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 174, de 

25 de maio de 2015; 
II - inciso II do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 089, de 

17 de novembro de 2005.

Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
          REFERÊNCIAS 

1. INTRODUÇÃO

O Saneamento Básico, de acordo com a Lei nº 11.445/07, é 

definido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas. A melhoria da oferta dos serviços de qualidade 
em saneamento básico contribui com a saúde, a educação, o meio am-
biente e a economia. A modernização e ampliação do sistema de sanea-
mento básico beneficia todos os setores da sociedade e constitui um 
direito de todos os habitantes, tanto de áreas urbanas, quanto de áreas 
rurais. 

Oficialmente um dos primeiros Decreto-Lei sobre Plano Nacio-
nal de Saneamento Básico é o nº 949 de 1969, o PLANASA. Mesmo 
com a adesão de quase 75% dos municípios brasileiros, o plano não 
conseguiu sanar as problemáticas sanitárias das localidades mais neces-
sitadas e com o desequilíbrio do sistema de financiamento em 1992 foi 
encerrado (SOUSA; COSTA, 2016).

A publicação da Constituição Federal de 1988, e as disputas entre 
estados e municípios sobre a titularidade dos serviços de saneamento 
seguiram no país com avanços sobre distribuição de água e melhorias 
nos serviços de coleta de lixo, porém com enormes gargalos sobre es-
gotamento sanitário.

A mesma Carta Magna citada acima, no art. 25, § 3º, já previa 
a forma regionalizada de práticas de políticas públicas, conforme des-
crito a seguir: “§ 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, 
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de inte-
resse comum” (grifo nosso).

A partir da Lei de 11.445/2007, possibilitou que diversos atores 
participassem das etapas da política de saneamento, como financiamen-
to, planejamento e operação. É nesse cenário que a regionalização dos 
serviços públicos de saneamento básico emerge como relevante alterna-
tiva para avançarmos rumo à universalização.

Reforçando o entendimento e a necessidade da gestão do sanea-
mento de forma regionalizada, o novo marco legal do saneamento - Lei 
14.026/2020 - que atualiza a Lei 11.445/2007 (marco legal do sanea-
mento básico) considera, no seu art.3º, inciso VI, alínea a,  pode ser es-
truturada “região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: 
unidade instituída pelos Estados mediante lei complementar, de acordo 
com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal, composta de agrupamen-
to de municípios limítrofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 
12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole).”. 

Por seu turno, o Decreto 10.588, de 24 de dezembro de 2020, no 
seu art. 2º, § 1º, inciso I dispõem que: “Art. 2º A prestação regionalizada 
de serviços de saneamento visa:§ 1º Para fins de alocação de recursos 
públicos federais e de financiamentos com recursos da União, ou com 
recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, será 
considerada cumprida a exigência de prestação regionalizada: I - na 
hipótese de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, 
com a aprovação da lei complementar correspondente” (grifo nosso). 

Objetivando a efetividade dos dispositivos legais, o governador 
do estado, por meio do Decreto nº 36.009, de 03 de agosto de 2020, 
institui o Comitê de Estudos sobre o Novo Marco Legal do Saneamento 
Básico, estabelecido pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, 
com a finalidade de analisar os reflexos da Lei Federal nº 14.026/2020, 
na prestação dos serviços de saneamento básico no Maranhão, elabo-
ração de estudos e uniformização do entendimento acerca da matéria.

2.  MICRORREGIÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO 
ESTADO DO MARANHÃO

2.1. Caracterização do saneamento básico como função pública 
de interesse comum

O incentivo à regionalização do saneamento básico, nos termos 
do art. 3º da Lei nº 14.026/20, permite a vinculação dos municípios 
limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública de 
saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de 
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higiene e saúde pública, seja para conferir viabilidade técnica, econô-
mica e financeira aos municípios menos favorecidos.

No tocante aos serviços de abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário, a complexidade e o alto custo dos investimentos e manu-
tenção dos serviços não permite que os Municípios, na configuração 
socioeconômica do Estado do Maranhão, os executem isoladamente. 
Aliado aos critérios de viabilidade técnica, as limitações dos recursos 
hídricos demandam o adequado planejamento da provisão, em todo o 
território estadual, do abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
buscando maior sustentabilidade econômico-financeira na prestação 
dos serviços, o compartilhamento de ativos e a sua compatibilização 
com o regime das bacias hidrográficas. 

Segundo o precedente do STF no âmbito da ADI 1842/RJ, o alto 
custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias 
etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de 
água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que co-
mumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a 
existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. 

A função pública do saneamento básico frequentemente extrapo-
la o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de 
instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micror-
regiões, nos termos do art. 25, §3º, da Constituição Federal.  O interes-
se comum inclui, portanto, funções públicas e serviços que atendam a 
mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um 
deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou 
integrados de funções públicas, bem como serviços supra municipais.

Deste modo, a regionalização do Saneamento Básico no Estado 
do Maranhão, proposta por este Caderno de Estudos Técnicos visa pro-
porcionar uma escala produtiva e financeira adequada para a prestação 
dos serviços, buscando-se a agregar os municípios de pequeno porte 
entre si ou a outros de maiores portes, de modo que se alcance uma pro-
porcionalidade de provisão, com economias de escala e de densidade 
que permita melhores arranjos para a oferta dos serviços. 

Almeja-se, com o presente projeto, a compatibilização das es-
pecificidades e necessidades de cada um dos municípios às disponibi-
lidades de recursos naturais, ao passo que o planejamento regional e a 
atuação integrada pode garantir a provisão dos serviços, mitigando as 
desigualdades nas coberturas, instituindo gestão coerente com as bacias 
hidrográficas na captação de águas brutas e nos lançamentos de efluen-
tes, conforme metodologia detalhada a seguir.

2.2. Procedimentos Metodológicos para a Criação das Microrre-
giões de Saneamento

A regionalização para o saneamento do Estado do Maranhão, 
atende ao Marco Legal do Saneamento Básico, que objetiva universa-
lizar e qualificar a prestação dos serviços no setor, por meio da Lei nº 
14.026, de 15 de julho de 2020.

2.2.1. Análise Socioambiental

A proposição inicial para a Regionalização do Saneamento no 
Estado do Maranhão, parte da proposta do Instituto Maranhense de 
Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC, sobre as Regiões 
de Desenvolvimento do Estado do Maranhão (IMESC, 2020), a qual 
regionaliza o estado em 22 unidades espaciais, permitindo que o pro-
cedimento para a tomada de ações parta das prioridades regionais, pre-
viamente elencadas, as quais possibilita a articulação interinstitucional 
dos planos e ações dos vários órgãos governamentais, representando 
potencialização de esforços e racionalidade nos investimentos, além de 
abrir condições concretas para o monitoramento e avaliação de forma 
conjunta, rompendo significativamente com as tradicionais interven-
ções fragmentadas que caracterizam a ação pública.

Levando em consideração os critérios das Regiões de Desen-
volvimento do Estado do Maranhão, que utiliza como fundamento as 

Regiões de Influência das Cidades – REGIC, que trata sobre a circula-
ção de pessoas e de produtos entre lugares e posteriormente, atualizada 
levando em consideração as realidades socioeconômicas e suas conse-
quências espaciais sobre os espaços do entorno; dados fisiográficos, so-
cioculturais e econômicos, adquiridos em diversos órgãos, permitindo 
avançar na reflexão sobre as similaridades e potencialidades ambientais 
e socioeconômicas de cada região e atualização e refinamento da atual 
infraestrutura rodoviária estadual, que possibilitou verificar a viabili-
dade atual e futura de constituição de relações intermunicipais. Essas, 
foram primordiais em um primeiro momento para o ajustamento e con-
figurações das regiões do saneamento.

Novos critérios foram incluídos à regionalização, dentre eles as 
regiões metropolitanas e as bacias hidrográficas, dados esses valiosos 
para a configuração da mesma.

As Regiões Metropolitanas de acordo com a Lei nº 13.089, de 
12 de janeiro de 2015, são caracterizadas como espaços urbanos com 
continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância 
política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região 
que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional.

Atendendo este critério, no Maranhão há duas Regiões Metro-
politanas, a primeira denominada Região Metropolitana da Grande 
São Luís, consolidada pela Lei Complementar nº 174, de 25 de maio 
de 2015, constituída pelos municípios Alcântara, Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Presidente Jusce-
lino, Raposa, Rosário, Santa Rita, São José de Ribamar e São Luís. A 
segunda denominada Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense, 
consolidada por meio da Lei Complementar nº 204, de 11 de dezem-
bro de 2017 é constituída por 22 municípios: Açailândia, Amarante do 
Maranhão, Buritirana, Campestre do Maranhão, Carolina, Cidelândia, 
Davinópolis, Estreito, Governador Edison Lobão, Imperatriz, Itinga do 
Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, 
Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, São João do Paraíso, São 
Pedro da Água Branca, Senador La Roque, Sítio Novo, Vila Nova dos 
Martírios.

Há também o município de Timon, inserido na Região Integrada 
de Desenvolvimento da Grande Teresina, por meio da Lei Complemen-
tar nº 112, de 19 de setembro de 2001.

Outro fator primordial para a regionalização foi a configuração 
e o papel exercido pelas bacias ou regiões hidrográficas. As bacias hi-
drográficas são consideradas como o “conjunto de terras drenadas por 
um rio principal e seus afluentes” (GUERRA E GUERRA, 2008, p. 76). 
Pelo Decreto Estadual 34.847/2019, entende-se por Bacia Hidrográfica 
a área delimitada por um divisor topográfico, em que a água provenien-
te da chuva que nela se precipita se concentra numa única saída. Já a 
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, as qualifica 
como Região Hidrográfica, a qual é o espaço territorial compreendido 
por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas, 
com características sociais e econômicas homogêneas ou similares, com 
vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos.

Para efeitos do estabelecido na Política Estadual de Recursos 
Hídricos, de acordo com a Lei Complementar n° 167, de 27 de maio 
de 2014 e o Decreto nº 34.847 de 14 de maio de 2019, que institui a 
Regionalização do Meio Ambiente do Estado do Maranhão por Bacias 
Hidrográficas, o Estado do Maranhão ficou dividido em doze bacias e 
sistemas hidrográficos, sendo: três bacias hidrográficas federais – Ba-
cia Hidrográfica do Rio Parnaíba, Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, 
Bacia Hidrográfica do Rio Gurupi; sete bacias hidrográficas estaduais – 
Bacia Hidrográfica do Rio Preguiças, Bacia Hidrográfica do Rio Periá, 
Bacia Hidrográfica do Rio Munim, Bacia Hidrográfica do Rio Itape-
curu, Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, Bacia Hidrográfica do Rio 
Turiaçu, Bacia Hidrográfica do Rio Maracaçumé e; dois sistemas hidro-
gráficos estaduais – Sistema Hidrográfico do Litoral Ocidental, Sistema 
Hidrográfico das Ilhas Maranhenses (Mapa 1).
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Vale ressaltar que sobre a questão dos resíduos sólidos, a Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, está ela-
borando o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, baseado nas 22 regiões 
de Desenvolvimento, proposta pelo IMESC. Essa propõe uma estraté-
gia de desenvolvimento partindo da ideia de descentralização eficiente 
objetivando promover o equilíbrio equitativo de todos os territórios mu-
nicipais, permitindo o estudo de cada região e suas formas de gerencia-
mento. Posteriormente, esse poderá ser agregado como procedimento 
metodológico à proposta de criação das Microrregiões de Saneamento 
do Estado do Maranhão.

Mapa 1 - Distribuição das bacias hidrográficas no Estado do 
Maranhão

Fonte: IMESC/IBGE, 2021

Na presente microrregionalização é importante frisar que alguns 
blocos de municípios ocuparam uma ou mais áreas de diferentes bacias 
hidrográficas, o que não inviabiliza o estudo, pois cada microrregião 
possui suas particularidades e a inserção em diferentes bacias reflete a 
dinamicidade dessas áreas.

Os movimentos complementares, objetivando inserir, sobre a 
proposta inicial, as identidades socioculturais, os dados econômicos, 
a rede rodoviária, regiões metropolitanas e bacias hidrográficas, todos 
devidamente atualizados, resultaram em ajustes e complementações 
das Regiões de Desenvolvimento do Maranhão, permitindo a necessá-
ria reconfiguração da proposta de microrregionalização do saneamen-
to. Logo, regiões e seus municípios foram reagrupados e aglutinados, 
considerando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação 
dos serviços e a geração de ganhos de escala, o que resultou na classifi-
cação em 4 (quatro) microrregiões do saneamento.

No que se refere à definição da toponímia adotada para cada 
uma das Microrregiões de Saneamento, e com o objetivo de reforçar a 
identidade conjunta de todos os seus municípios componentes, foram 

propostos títulos que fazem referências, à localização, à hidrografia, à 
vegetação, à influência socioeconômica, política e cultural.

2.2.2. Análise Econômica Financeira 

Para a construção da análise econômica financeira que subsidia 
a definição das microrregiões foi necessária a construção de um estudo 
dividido em duas partes: 

● Coleta de dados atualizados sobre os municípios; 
● Definição de critérios de cálculo para a projeção futura. 

A coleta de dados dos municípios se concentrou na base de da-
dos do IBGE e do Sistema Nacional de Informações de Saneamento 
(SNIS) do ano de 2019. Contudo, dentre os 217 municípios do Estado, 
em 2019, apenas 167 prestaram contas para o SNIS. Sendo assim, para 
os 50 municípios restantes foi adotada a extrapolação de dados, por 
meio de uma análise de similaridade dos municípios considerando os 
seguintes parâmetros: População do município; Densidade Demográ-
fica; PIB per capita; PIB do município; e Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal – IDHM. 

Dados Populacionais 

Foram utilizados dados do IBGE dos anos de 2010, 2020. Além 
disto, utilizou-se a progressão geométrica para atingir a população de 
2051 com mesma taxa em todos os municípios. Com relação aos dados 
sobre taxa de ocupação por domicílio foi utilizado o IBGE de 2010. 
Adotou-se a mesma taxa de ocupação para os anos subsequentes por 
não haver informações suficientes para se determinar a progressão da 
taxa ao longo do tempo. 

Dados Comerciais 

Os dados foram extraídos do SNIS com referência no ano de 
2019. Estes dados foram segregados em dados de água e dados de esgo-
to, sendo eles: Economias Residenciais Ativas, Ligações Residenciais 
Ativas, Volume de Água/ Esgoto Faturado, Faturamento e Arrecadação. 

Dados Operacionais e de Manutenção 

Os dados foram extraídos do SNIS com referência no ano de 
2019. Estes dados foram do Volume de Operação, segregado entre água 
e esgoto. Para o dado de água foi adotado o volume de água de esgoto. 

Dados Administrativos 

Os dados foram extraídos do SNIS com referência no ano de 
2019. Estes dados são: Custos Diretos, Indiretos e Despesas Operacio-
nais, e considerou-se que o valor gasto com Sistema de Esgotamento 
Sanitário é duas vezes maior que o valor gasto com Sistema de Abas-
tecimento de Água. A divisão percentual nos municípios foi feita em 
relação ao número de economias ativas, usando o critério acima citado. 

Para Custos Diretos foram adotados os Custos com Energia Elé-
trica, Materiais de Tratamento, Insumos, Gastos Gerais e Outros Mate-
riais. Já os Custos Indiretos foram considerados os custos com Tributos 
e encargos da dívida. Por fim, as despesas operacionais englobam o 
Gasto com Pessoal, abrangendo equipe própria ou serviços de terceiros.

Cabe destacar que foi desconsiderado do estudo as variáveis de 
Bases de Ativos e de Outorga Onerosa. Ambas as informações não estão 
disponíveis no SNIS ou em outra base nacional, dificultando a captação 
de dados para serem considerados no cálculo. 

Dados de Investimento 

Para a composição de estimativas de valores de investimento 
para atingir as metas de universalização de água e esgoto segundo o 
novo Marco regulatório foram utilizadas as tabelas com valor unitá-
rio de investimento NOTA TÉCNICA SNSA Nº 492/2010_ RESUMO 
01/2011 (Ministério das Cidades), adicionando um valor de correção 
monetária de 10% em cima do valor final.
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A estimativa do investimento total em abastecimento de água e 

esgotamento sanitário considerou o número de habitantes sem cobertura 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, respec-
tivamente, de acordo com a faixa de número de domicílios explicitada.

Em alguns casos os dados do SNIS diferem do IBGE em alguns 
municípios, para esses casos foi considerado que o município atendia 
90% de índice de cobertura de água e o valor do investimento foi esti-
mado para atingir os 100%, de acordo com as metas.

Para composição dos investimentos ainda foi considerado os va-
lores de custo de novas ligações de água e esgoto. A estimativa neste 
caso veio dos contratos da CAEMA no município de São Luís para 
execução deste serviço. O mesmo valor foi aplicado para todos os mu-
nicípios do Estado. 

Critérios de Cálculo 
Para a realização da análise diversos critérios de cálculo em co-

mum foram adotados para todos os cenários, como é demonstrado na 
Tabela 1, abaixo. Os critérios específicos e móveis adotados para cada 
região foram devidamente explicitados nas análises. 

Os valores de Reajuste Tarifário Anual foram variáveis para cada 
região de forma a encontrar o cenário mais próximo da viabilidade eco-
nômica. Os outros parâmetros foram mantidos fixos.

Tabela 1 - Critérios de Cálculo para Análise Econômico Finan-
ceira das Microrregiões

Descrição Dados
Período 2021 2051
Meta de cobertura de água 100,00% 2033
Meta de cobertura de esgoto 90,00% 2033
Convergência faturamento esgoto 80,00% 2028 
Meta de arrecadação 90,00% 2035
Meta de perdas 37,00% 2033
Meta de Redução de Despesas Operacionais 20,00% 2024
Consumo “per capita” calculado (l/hab./dia - 
sem perdas)

150,00

% IR+CSLL 34,00%

Percentual de Impostos sobre Receita 9,25%

WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) 7,01%

% reintegração da BAR (Base de Ativos 
Regulatórios)

3,00%

Reajuste tarifário anual Variável
Metas de Cobertura 

Tanto as metas de cobertura dos serviços de abastecimento de 
água quanto aos serviços de esgotamento sanitário foram estabelecidas 
em consonância às metas do Novo Marco do Saneamento Básico. 

Meta de Arrecadação 

A meta de arrecadação em 90% representa que no horizonte de 
2035, 90% do que for faturado será arrecadado. Esse valor foi estabele-
cido baseado nas recomendações e experiências de outros Estados para 
a garantia do equilíbrio econômico-financeiro da microrregião 

Convergência de Faturamento de Esgoto 

O valor de 80% em 2028 foi estabelecido de acordo com reco-
mendações técnicas. Considerando-se que a cada litro de água tratada 
e distribuída, 80% deste volume adentra o sistema de esgotamento sa-
nitário como esgoto.

Meta de Perdas 

A meta de perdas foi estabelecida conforme novo Decreto Nº 
10.588, de 24 de dezembro de 2020 e Portaria Nº 490, de 22 de março 

de 2021, do Ministério de Desenvolvimento Regional sobre o tema. 
Meta de Redução de Despesas Operacionais 
Ao comparar os dados de Despesas Operacionais dos municípios 

maranhenses com outros Estados, bem como a média dessas despesas 
para a Região Nordeste, verificou-se que os dados presentes no SNIS 
para os municípios maranhenses estavam dispendiosos. Desta forma, 
aplicou-se uma redução de 20% (vinte) das Despesas Operacionais a 
partir do ano de 2024, ano do término do período de pré-operação dos 
contratos, assumindo que essas Despesas Operacionais se alinhariam 
com a média do Nordeste. 

Custo Médio Ponderado de Capital – WACC 
O Custo Médio Ponderado de Capital – WAAC foi estimado com 

base na Taxa de Longo Prazo – TLP, que apresenta as taxas de descon-
to dos fluxos futuros de entradas e saídas de caixa. O TLP é formado 
por uma alíquota fixa somada à alíquota do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA. Para o cálculo do TLP, equivalente ao 
WACC nesse estudo, utilizou-se a alíquota fixa vigente no momento da 
elaboração das análises de viabilidade econômico-financeira, no valor 
de 2,65% a.a. conforme disposto no Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social. Para a complementação do valor com a 
alíquota do IPCA, fez-se uma média da alíquota deste nos últimos 5 
(cinco) anos resultando em 4,364.

Assim, o valor do WAAC resultou da soma entre os valores da 
alíquota fixa atual do TLP (2,65) e da média da alíquota anual do IPCA 
nos últimos 5 (cinco) anos (4,364); decorrendo em 7,014%. 

Taxa de Reintegração da Base de Ativos Regulatórios 

O valor da alíquota de reintegração da Base de Ativos Regulató-
rios – BAR foi calculada com base nas Taxas Anuais de Depreciação 
presentes no Manual de Contabilidade para as Companhias Estaduais 
de Saneamento Básico, da Associação das Empresas de Saneamento 
Básico – AESBE, divulgado em fevereiro de 2009. Esse documento 
apresenta as alíquotas das Taxas Anuais de Depreciação de diversos 
equipamentos. Realizando a média aproximada dos principais equi-
pamentos presentes numa Companhia de Saneamento, com valores de 
Taxas Anuais de Depreciação de 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco) 
anos; adotou-se o valor de 3%.

A análise socioambiental e econômico financeira foram os fato-
res preponderantes na determinação da Microrregião de Saneamento do 
Norte Maranhense, Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense, 
Microrregião de Saneamento do Centro-Leste Maranhense, Microrre-
gião de Saneamento do Noroeste Maranhense (Mapa 2) e o detalha-
mento de cada uma dessas microrregiões segue nas Tabelas 2 e 3.

2.3. Definição do Município-Polo das Microrregiões de Sanea-
mento

As considerações apresentadas anteriormente, embora abrangen-
tes, têm relação direta para definição e seleção do que foi denominado 
de Município-Polo de cada uma das Microrregiões de Saneamento, isto 
é, aquele que reúne as características socioeconômicas e logísticas que, 
atualmente, o eleva à condição de dinamizador das relações regionais 
e principal elemento capaz de consolidar e disseminar efeitos de de-
senvolvimento em escala intermunicipal. Para seleção dos 4 (quatro) 
Municípios-Polo, foram considerados os seguintes critérios:

1. Relevância no que diz respeito ao PIB, área, população e den-
sidade demográfica;

2. Eficiente comunicação viária com as demais microrregiões 
do Estado, considerando também o fluxo de transportes coletivos e de 
mercadoria;

3. Sede urbana dotada de estrutura física e de um conjunto di-
versificado de comércio e de serviços públicos e privados;

4. Significativa concentração de órgãos federais e estaduais, 
principalmente aqueles relacionados com o financiamento, a assistência 
e a formação técnica;

5. Posição geográfica na região, facilitando a comunicação e as 
trocas, considerando a distância e o tempo necessário para o desloca-
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mento dos demais municípios componentes daquela microrregião.

6. Mapa 2 - Microrregiões de Saneamento do Estado do Ma-
ranhão

Fonte: IMESC, 2021
Tabela 2 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social das 
Microrregiões de Saneamento do Estado do Maranhão

Microrregião 
/Municípios

Área (Km2)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densidade
Demográ-
fica (hab./

Km2)
2020

PIB 2018
R$ milhões

PIB
Per Capita 

(R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total

Norte Mara-
nhense 77.700,88 1.997.090 1.188.020 3.185.110 3.487.980 44,89 51.751.571 15.038,38 0,650

Sul Mara-
nhense 147.070,22 886.527 434.617 1.321.144 1.426.808 9,70 25.360.693 17.965,51 0,628

Centro Leste 
Maranhense

59.540,531 881.713 524.946 1.406.659 1.488.279 25,00 15.150.886 10.072,96 0,593

Noroeste 
Maranhense 43.397,18 368.185 269.739 637.924 684.774 15,78 5.734.988 8.458,56 0,576

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos; IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Tabela 3 - Caracterização Econômica Financeira das Microrre-
giões de Saneamento do Estado do Maranhão

Microrregião 
/Municípios

Índice de 
Cobertura de 

Abastecimento 
de Água 

(%) 

Índice de 
Cobertura de 
Esgotamento 

Sanitário 
(%) 

CAPEX 
(R$) 

OPEX 
Médio 
(R$) 

Payback 
(Anos) 

Reajuste 
Tarifário 
Médio 

(%) 

Número de 
Município 

Norte Mara-
nhense 69,03 25,54 2.286.938.155,13 603.183.278,63 21,10 5,0 78

Sul Mara-
nhense 63,88 7,78 1.073.938.762,18 170.401.197,89 20,68 3,6 55

Centro-Leste 
Maranhense 58,08 1,28 1.203.298.419,02 201.690.021,69 19,82 4,3 55

Noroeste 
Maranhense

39,90 1,10 591.891.704,43 100.336.354,36 21,91 4,7 29

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; SNIS – 
Sistema Nacional de Informações de Saneamento

Perfil das Microrregiões de Saneamento
2.3.1. Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense

A Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense é composta 
por municípios localizados na Ilha do Maranhão, Baixo Itapecuru, Co-
cais, Baixo Munim e por Alcântara, inseridos no complexo estuarino do 
Golfão Maranhense e por municípios dos Lençóis Maranhenses, Delta 
das Américas no Litoral Oriental, Litoral Ocidental, compreendido en-
tre os municípios de Guimarães e Turiaçu e Baixada Maranhense. 

 Nessa microrregião estão 78 municípios (Mapa 3) com o total de 
77.700,88 km² (Tabela 4). Sua população em 2020 era de 3.487.980 ha-
bitantes, com densidade demográfica de 44,89 hab./km² (IBGE, 2020) 
e PIB de R$ 51.751.571,00 com ano de referência de 2018 (IMESC, 
2020).

Esta microrregião caracteriza-se por uma população economica-
mente ativa, com setor secundário e terciário concentrado em São Luís, 
onde estão as principais indústrias de transformação e comércio. Além 
do município de São Luís, destaca-se nos outros municípios a produção 
da horticultura, avicultura, castanha de caju, cultivo do arroz, mandioca 
e atualmente soja e também cerâmica, pedra brita e artesanato oriundo 
das folhas do buritizeiro. O extrativismo vegetal também se destaca, 
com elevados valores de produção, especialmente para a coleta do ba-
baçu. A atividade pesqueira também é de grande importância, principal-
mente nos municípios da ilha e do Litoral Oriental, Litoral Ocidental e 
Baixada Maranhense garantindo parte do consumo ao mercado interno. 
No interior da microrregião desenvolve-se a pecuária bovina e suína, 
além da implantação de projetos agroindustriais. 

Na microrregião há grande potencial turístico, sendo um dos 
principais os lençóis maranhenses, o delta do Parnaíba e as cidades his-
tóricas de São Luís e Alcântara, conhecidos e visitados praticamente 
por pessoas de todos os continentes. Vale ressaltar a importância turís-
tica da área ambiental Floresta dos Guarás, Lagos e Campos Floridos e 
do potencial religioso de origem africana.

O crescimento urbano de São Luís em direção a outros municí-
pios da Ilha do Maranhão, acarretou na conurbação destes municípios, 
concentrando a maior área urbana e populacional do Estado, o que jus-
tifica, portanto, São Luís ser o município-polo da região.

Mapa 3 - Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense
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Fonte: IMESC; IBGE, 2021

A microrregião se destaca por sua malha rodoviária (BRs – 135, 
222, 306, 308, 316 e 402/ MAs – 006, 014, 020, 024, 025, 026, 034, 102, 
106, 110, 201, 202, 203, 209, 212, 214, 216, 224, 225, 228, 234, 235, 
281, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 320, 332, 
337, 345, 346 e 382), ferroviária (Estrada de Ferro Carajás, Ferrovia 
Transnordestina) e portuário (portos do Itaqui, ALUMAR, Vale, Grande 
e da Madeira) e transporte marítimo e fluviolacustre. Dispõe também 
do maior distrito industrial do Maranhão, com presença de usinas de 
transformação, bens de consumo não duráveis, produtos alimentares, 
bebidas e outros e ainda o Centro de Lançamento de Alcântara – CLA.

Parte da presente microrregião, totalizando 13 municípios, fazem 
parte da Região Metropolitana da Grande São Luís. Dos 78 municí-
pios que compõem a microrregião, 22 não são operados pela CAEMA 
(Água Doce do Maranhão, Anajatuba, Apicum-Açu, Arari, Belágua, 
Bequimão, Cachoeira Grande, Cedral, Central do Maranhão, Codó, 
Cururupu, Milagres do Maranhão, Olinda Nova do Maranhão, Pedro do 
Rosário, Presidente Sarney, Raposa, Santana do Maranhão, Santo Ama-
ro do Maranhão, Serrano do Maranhão, Turiaçu, Turilândia e Viana), 
possuindo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e dois (Paço 
do Lumiar e São José de Ribamar) fazem parte de consórcio intermuni-
cipal, operado por empresa privada. 

Nesta microrregião encontra-se o sistema integrado de abaste-
cimento de água Bacabeira-São Luís, Cantanhede – Matões do Norte 
– Miranda do Norte e de Vargem Grande – Nina Rodrigues.

Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios 
Mearim, Itapecuru, Munim, Turiaçu, Maracaçumé, Periá, Preguiças, 
Parnaíba e os sistemas hidrográficos das Ilhas Maranhenses e Litoral 
Ocidental.

Tabela 4 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Norte Maranhense

Microrregião 
/Municípios

Área 
(Km2)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densidade
Demográ-
fica (hab./

Km2)
2020

PIB 2018
R$ milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total
Norte Mara-
nhense

77.700,88 1.997.090 1.188.020 3.185.110 3.487.980 44,89 51.751.571 15.038,38 0,650

Afonso 
Cunha 371,338 3.234 2.671 5.905 6.578 17,71 50.236 7.765,65 0,529

Água Doce 
do Maranhão 442,292 3.133 8.448 11.581 12.652 28,61 86.186 6.901,51 0,500

Alcântara
1.167,96 6.399 15.452 21.851 22.112 18,93 129.851 5.880,13 0,573

Anajatuba
942,568 7.015 18.276 25.291 26.988 28,63 178.125 6.692,91 0,581

Anapurus
608,293 7.164 6.775 13.939 15.894 26,13 131.751 8.464,02 0,581

Apicum -Açu
341,12 9.162 5.797 14.959 17.413 51,05 109.003 6.388,27 0,568

Araioses
1.789,73 12.045 30.460 42.505 46.771 26,13 269.874 5.853,72 0,521

Arari
1.100,28 17.483 11.005 28.488 29.932 27,20 253.829 8.528,05 0,626

Axixá
160,462 4.703 6.704 11.407 12.183 75,92 73.994 6.127,36 0,641

Bacabeira
542,962 3.324 11.601 14.925 17.252 31,77 307.167 18.224,09 0,629

Bacuri
850,491 8.686 7.918 16.604 18.654 21,93 98.470 5.320,40 0,578

Bacurituba
413,651 1.424 3.869 5.293 5.670 13,71 35.152 6.258,14 0,537

Barreirinhas
3.046,05 22.053 32.877 54.930 63.217 20,75 485.469 7.851,93 0,57

Belágua
569,606 3.263 3.261 6.524 7.528 13,22 46.499 6.276,02 0,512

Bequimão
790,222 6.606 13.738 20.344 21.299 26,95 129.315 6.082,55 0,601

Brejo
1.073,26 12.340 21.019 33.359 36.651 34,15 292.086 8.082,29 0,562

Buriti
1.475,78 8.399 18.614 27.013 28.798 19,51 202.493 7.090,84 0,548

Cachoeira 
Grande 865,04 3.792 4.654 8.446 9.478 10,96 55.164 5.879,77 0,537

Cajapió
545,244 3.885 6.708 10.593 11.216 20,57 55.351 4.970,46 0,553

Cajari
662,066 4.284 14.054 18.338 19.451 29,38 103.316 5.351,22 0,523

Cantanhede
773,01 12.959 7.489 20.448 22.117 28,61 124.459 5.690,33 0,565

Cedral
285,211 2.397 7.900 10.297 10.693 37,49 67.537 6.337,34 0,605

Central do 
Maranhão 319,538 4.086 3.801 7.887 8.740 27,35 48.219 5.604,25 0,585

Chapadinha
3.247,39 52.882 20.468 73.350 80.195 24,70 712.071 8.997,04 0,604

Codó
4.361,61 81.045 36.993 118.038 123.116 28,23 963.180 7.856,47 0,595

Coroatá
2.263,69 43.057 18.668 61.725 65.544 28,95 457.344 7.031,30 0,576

Cururupu
1.257,61 22.270 10.382 32.652 32.626 25,94 234.272 7.150,07 0,612

Guimarães
478,857 6.909 5.172 12.081 11.997 25,05 84.626 7.015,34 0,625

Humberto de 
Campos

1.714,63 10.506 15.683 26.189 28.932 16,87 161.349 5.661,77 0,535

Icatu
1.124,45 7.816 17.329 25.145 27.269 24,25 156.215 5.795,83 0,546

Itapecuru 
Mirim 1.478,56 34.668 27.442 62.110 68.723 46,48 564.547 8.342,28 0,599

Magalhães de 
Almeida

434,433 8.963 8.624 17.587 20.029 46,10 123.112 6.274,82 0,567

Mata Roma
548,548 7.132 8.018 15.150 16.977 30,95 146.852 8.804,60 0,57

Matinha
410,632 8.883 13.002 21.885 23.482 57,19 161.673 6.951,88 0,619

Matões do 
Norte 794,454 4.679 9.115 13.794 17.033 21,44 78.770 4.788,16 0,533

Milagres do 
Maranhão

634,818 1.760 6.358 8.118 8.483 13,36 53.339 6.316,04 0,527

Miranda do 
Norte 341,107 19.519 4.908 24.427 28.754 84,30 554.677 19.809,19 0,61

Mirinzal
686,942 9.031 5.187 14.218 15.011 21,85 101.730 6.821,57 0,622

Morros
1.712,12 6.720 11.063 17.783 19.572 11,43 124.467 6.451,74 0,548

Nina Rodri-
gues 542,373 4.439 8.025 12.464 14.642 27,00 72.460 5.079,92 0,585

Olinda Nova 
do Maranhão

199,879 5.981 7.200 13.181 14.836 74,22 90.310 6.201,33 0,575

Paço do 
Lumiar 127,193 78.811 26.310 105.121 123.747 972,91 932.792 7.733,25 0,724

Palmeirândia
532,161 3.459 15.305 18.764 19.781 37,17 123.886 6.301,10 0,556

Paulino 
Neves 979,739 4.654 9.865 14.519 16.166 16,50 103.163 6.487,83 0,561

Pedro do 
Rosário 1.753,87 5.890 16.842 22.732 25.354 14,46 140.326 5.628,80 0,516

Penalva
800,916 16.593 17.674 34.267 38.731 48,36 214.191 5.606,65 0,554

Peri Mirim
397,994 3.668 10.135 13.803 14.345 36,04 78.444 5.489,05 0,599

Peritoró
824,725 7.752 13.449 21.201 23.364 28,33 217.807 9.459,59 0,564

Pinheiro
1.512,97 46.487 31.675 78.162 83.777 55,37 827.467 9.970,68 0,637

Pirapemas
688,761 11.146 6.235 17.381 18.720 27,18 116.527 6.289,58 0,576

Porto Rico do 
Maranhão

244,979 2.411 3.619 6.030 5.955 24,31 40.477 6.751,79 0,615

Presidente 
Juscelino 355,568 4.120 7.421 11.541 12.838 36,11 87.131 6.899,28 0,563

Presidente 
Sarney 726,172 4.288 12.877 17.165 19.069 26,26 128.229 6.833,78 0,557

Presidente 
Vargas 330,765 4.581 6.136 10.717 11.261 34,05 69.910 6.284,61 0,587

Primeira Cruz
1.337,16 4.289 9.665 13.954 15.431 11,54 74.482 4.901,10 0,512

Raposa
79,213 16.675 9.652 26.327 31.177 393,58 237.789 7.838,25 0,626

Rosário
647,998 23.252 16.324 39.576 42.994 66,35 357.995 8.426,98 0,632
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Santa Helena

2.191,17 19.578 19.532 39.110 42.483 19,39 286.660 6.862,82 0,571

Santa 
Quitéria do 
Maranhão 1.430,33 14.141 15.050 29.191 25.764 18,01 185.180 7.256,55 0,555

Santa Rita
756,797 14.915 17.451 32.366 38.298 50,61 270.318 7.226,98 0,609

Santana do 
Maranhão

932,03 1.842 9.819 11.661 13.547 14,53 64.833 4.903,05 0,51

Santo Amaro 
do Maranhão

1.582,81 3.630 10.190 13.820 16.034 10,13 79.255 5.062,92 0,518

São Benedito 
do Rio Preto

931,485 11.049 6.750 17.799 18.717 20,09 118.463 6.366,24 0,541

São Bento
456,997 23.508 17.228 40.736 45.604 99,79 274.190 6.118,81 0,602

São Bernardo
1.005,82 11.800 14.676 26.476 28.667 28,50 254.393 8.975,51 0,572

São João 
Batista 649,956 5.344 14.576 19.920 20.701 31,85 122.992 5.962,09 0,598

São José de 
Ribamar 180,363 37.709 125.336 163.045 179.028 992,60 2.180.556 12.366,97 0,708

São Luís
583,063 958.522 56.315 1.014.837 1.108.975 1901,98 33.605.801 30.699,57 0,768

São Vicente 
Ferrer 393,928 5.431 15.432 20.863 22.350 56,74 137.312 6.201,43 0,592

Serrano do 
Maranhão 1.165,32 4.227 6.713 10.940 10.299 8,84 68.906 6.751,52 0,519

Timbiras
1.486,58 17.471 10.526 27.997 29.183 19,63 167.897 5.776,80 0,537

Turiaçu
2.622,28 10.931 23.002 33.933 35.709 13,62 254.813 7.178,44 0,561

Turilândia
1.507,62 10.353 12.493 22.846 25.868 17,16 158.969 6.267,26 0,536

Tutóia
1.566,08 18.680 34.108 52.788 59.398 37,93 408.956 7.013,36 0,561

Urbano 
Santos 1.707,62 17.374 7.199 24.573 33.459 19,59 191.043 5.828,92 0,588

Vargem 
Grande 1.958,70 26.687 22.725 49.412 57.168 29,19 325.705 5.832,72 0,542

Viana
1.166,75 26.915 22.581 49.496 52.649 45,12 412.359 7.895,21 0,618

Vitória do 
Mearim 716,719 14.811 16.406 31.217 32.861 45,85 257.814 7.892,91 0,596

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconô-
micos e Cartográficos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense

A microrregião distribui-se, no Sul e Sudeste do Maranhão cons-
tituída, principalmente, por chapadas revestidas de campos cerrados 
e entre o vale do Rio Tocantins e as últimas ramificações das serras 
maranhenses, onde localizam-se as principais nascentes dos rios genui-
namente maranhenses. Na microrregião também se destacam os alto 
cursos dos rios Pindaré, Gurupi, Grajaú, Mearim e Parnaíba. 

A área total ocupada na região é de 147.070,22 km², composta 
por 55 municípios (Mapa 4) com uma população de 1.426.808 habitan-
tes (Tabela 5) e densidade demográfica de 9,70 hab./km2 (IBGE, 2020) 
e PIB, no ano de 2018, foi de R$ 25.360.693,00 (IMESC, 2020).

Por ser Imperatriz o município mais desenvolvido da região, des-
tacando-se em primeiro lugar em área urbana, população, densidade de-
mográfica e PIB, além de ser centro educacional, comercial e de saúde 
este foi escolhido como município polo. 

A microrregião se destaca pelas indústrias metalúrgicas e siderúr-
gicas, assim como a produção de carvão vegetal, extração de madeira e 
indústrias diversificadas, favorecido principalmente em função da área 
fazer parte do projeto Grande Carajás e pecuária, com produção de car-
ne, couro e leite, daí a sua diversificação econômica. Também se desta-
ca na produção de grãos, com tecnologias modernas e mecanização das 
lavouras de arroz, milho, sorgo e principalmente soja. 

Pela microrregião passam as seguintes vias de comunicação: BR 
– 010, 135, 203, 222, 226, 230, 235, 324 e MAs: 006, 007, 008, 026, 
034, 036, 040, 122, 132, 134, 138, 140, 270, 271, 275, 280, 282, 328, 
334, 329, 364, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 379, 380, 384 e as estradas 
de Ferro Norte-Sul e Carajás.

Parte da presente microrregião, totalizando 22 municípios, fazem 
parte da Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense. Dos municí-
pios que compõem a região, do total de 55, 21 não são operados pela 
CAEMA (Balsas, Buritirana, Campestre do Maranhão, Carolina, Es-
treito, Feira Nova do Maranhão, Formosa da Serra Negra, Governador 
Edison Lobão, Grajaú, Itaipava do Grajaú, Itinga do Maranhão, Lagoa 
do Mato, Lajeado Novo, Nova Colinas, Pastos Bons, Passagem Franca, 
Porto Franco, Ribamar Fiquene, São Pedro dos Crentes, Sítio Novo e 
Vila Nova dos Martírios), estes possuem Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto – SAAE. 

Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios To-
cantins, Gurupi, Parnaíba, Mearim e Itapecuru.

Mapa 4 – Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela 5 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Sul Maranhense

Microrregião 
/Municípios

Área (km²)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densidade
Demográ-
fica (hab./

km²)
2020

PIB 2018
R$ milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total

Sul Mara-
nhense 147.070,22 886.527 434.617 1.321.144 1.426.808 9,70 25.360.693 17.965,51 0,628

Açailândia
5.805,16 78.237 25.810 104.047 113.121 19,49 2.602.791 23.289,74 0,672

Alto Par-
naíba 11.127,38 7.028 3.738 10.766 11.212 1,01 349.151 31.263,52 0,633

Amarante do 
Maranhão 7.439,62 15.004 22.928 37.932 41.729 5,61 314.235 7.638,93 0,555
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Arame

2.976,04 12.551 19.151 31.702 32.764 11,01 233.587 7.157,12 0,512

Balsas
13.141,16 72.771 10.757 83.528 95.929 7,30 3.457.728 36.852,56 0,687

Barão de 
Grajaú 2.209,41 10.338 7.503 17.841 18.924 8,57 207.520 11.089,02 0,592

Benedito 
Leite 1.784,64 2.813 2.656 5.469 5.638 3,16 42.865 7.617,74 0,546

Bom Jesus 
das Selvas 2.676,98 13.431 15.028 28.459 34.567 12,91 290.152 8.666,69 0,558

Buriticupu
2.544,86 35.789 29.448 65.237 72.983 28,68 561.019 7.822,02 0,556

Buritirana
820,968 4.146 10.638 14.784 15.467 18,84 99.445 6.460,40 0,583

Campestre 
do Mara-
nhão

613,529 10.621 2.748 13.369 14.453 23,56 165.388 11.570,45 0,652

Carolina
6.267,68 16.237 7.722 23.959 24.165 3,86 322.916 13.268,52 0,634

Cidelândia
1.462,81 6.036 7.645 13.681 14.777 10,10 130.419 8.922,42 0,6

Colinas
1.978,70 25.575 13.557 39.132 41.312 20,88 383.545 9.345,18 0,596

Davinópolis
332,249 10.487 2.092 12.579 12.916 38,87 485.713 37.649,25 0,607

Estreito
2.720,27 25.778 10.057 35.835 42.527 15,63 983.068 23.771,44 0,659

Feira Nova 
do Mara-
nhão

1.625,82 1.927 6.199 8.126 8.484 5,22 75.697 8.925,48 0,532

Formosa da 
Serra Negra 3.690,61 5.915 11.842 17.757 19.258 5,22 140.048 7.403,29 0,556

Fortaleza dos 
Nogueiras 1.853,41 7.019 4.627 11.646 12.647 6,82 158.584 12.571,07 0,616

Governador 
Edison 
Lobão

615,957 6.957 8.938 15.895 18.520 30,07 257.076 14.228,25 0,629

Grajaú
8.861,72 37.041 25.052 62.093 70.065 7,91 751.654 10.913,15 0,609

Imperatriz
1.369,04 234.547 12.958 247.505 259.337 189,43 7.126.746 27.621,33 0,731

Itaipava do 
Grajaú 1.244,40 4.296 10.001 14.297 16.005 12,86 84.413 5.310,00 0,518

Itinga do 
Maranhão 3.583,42 17.640 7.223 24.863 26.068 7,27 321.167 12.384,97 0,63

Jatobá
591,616 3.740 4.786 8.526 10.310 17,43 64.965 6.501,05 0,561

João Lisboa
1.137,10 15.336 5.045 20.381 23.740 20,88 216.824 9.150,24 0,641

Lagoa do 
Mato 1.512,99 4.453 6.481 10.934 11.265 7,45 78.351 6.973,83 0,566

Lajeado 
Novo 1.063,62 3.194 3.729 6.923 7.602 7,15 75.330 10.049,36 0,589

Loreto
3.597,23 6.360 5.030 11.390 12.214 3,40 221.375 18.298,48 0,582

Mirador
8.522,35 9.373 11.079 20.452 21.031 2,47 205.929 9.806,14 0,545

Montes Altos
1.488,51 5.126 4.287 9.413 9.111 6,12 66.109 7.178,74 0,575

Nova 
Colinas 743,085 2.210 2.675 4.885 5.427 7,30 57.284 10.727,34 0,566

Nova Iorque
978,34 2.876 1.714 4.590 4.682 4,79 38.728 8.269,91 0,584

Paraibano
530,517 15.746 4.357 20.103 21.479 40,49 137.324 6.450,16 0,58

Passagem 
Franca 1.358,33 10.464 7.098 17.562 19.137 14,09 147.174 7.787,81 0,532

Pastos Bons
1.635,18 12.307 5.760 18.067 19.583 11,98 197.065 10.180,03 0,61

Porto Franco
1.420,51 16.866 4.664 21.530 24.092 16,96 526.542 22.240,42 0,684

Riachão
6.402,83 10.205 10.004 20.209 20.334 3,18 353.042 17.440,20 0,576

Ribamar 
Fiquene 733,458 3.677 3.641 7.318 7.825 10,67 82.678 10.661,25 0,615

Sambaíba
2.476,13 2.836 2.651 5.487 5.679 2,29 254.370 44.917,89 0,565

São Do-
mingos do 
Azeitão

961,249 4.961 2.022 6.983 7.420 7,72 217.717 29.569,06 0,59

São Félix de 
Balsas 2.032,60 1.628 3.074 4.702 4.562 2,24 46.713 10.135,17 0,557

São Francis-
co do Brejão 745,357 4.836 5.425 10.261 11.941 16,02 102.539 8.800,12 0,584

São Fran-
cisco do 
Maranhão 2.284,22 4.104 8.042 12.146 12.218 5,35 74.647 6.118,11 0,528

São João do 
Paraíso 2.052,33 5.276 5.538 10.814 11.193 5,45 123.747 11.086,45 0,609

São João dos 
Patos 1.483,26 20.567 4.361 24.928 25.996 17,53 267.001 10.324,86 0,615

São Pedro 
da Água 
Branca

720,461 10.712 1.316 12.028 12.735 17,68 97.408 7.703,28 0,605

São Pedro 
dos Crentes 979,915 2.437 1.988 4.425 4.684 4,78 53.609 11.526,34 0,6

São Rai-
mundo das 
Mangabeiras 3.524,50 12.533 4.941 17.474 18.980 5,39 417.334 22.251,88 0,61

Senador La 
Rocque 738,187 8.739 9.259 17.998 14.050 19,03 145.403 10.120,62 0,602

Sítio Novo
3.114,68 5.139 11.863 17.002 18.160 5,83 152.592 8.476,86 0,564

Sucupira do 
Norte 1.074,44 4.944 5.500 10.444 10.634 9,90 77.725 7.305,67 0,579

Sucupira do 
Riachão 862,226 2.862 1.751 4.613 5.676 6,58 40.974 7.258,46 0,568

Tasso 
Fragoso 4.369,16 4.648 3.148 7.796 8.582 1,96 1.164.695 137.687,08 0,599

Vila Nova 
dos Mar-
tírios

1.190,01 6.188 5.070 11.258 13.598 11,43 110.572 8.387,47 0,581

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconô-
micos e Cartográficos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Microrregião de Saneamento Centro-Leste Maranhense

Referida microrregião está localizada no Centro-Leste do Estado, 
na planície fluvial drenada, principalmente, pelos rios das bacias hidro-
gráficas do Mearim, Grajaú, Parnaíba e Itapecuru. 

Nesta microrregião estão incluídos 55 municípios (Mapa 5) com 
uma área total de 59.540,531 km². Sua população estimada em 2020 
era de 1.488.279 habitantes (Tabela 6), com densidade demográfica de 
25,00 hab./ km² (IBGE, 2020) e PIB de R$ 15.150.886,00 em 2018 
(IMESC, 2020).

A microrregião tem sua estrutura de produção baseada na agro-
pecuária, especialmente a rizicultura e pecuária semi-intensiva de gado 
bovino, destacando-se como criatório mais importante do espaço mara-
nhense, com a introdução de rebanho leiteiro em áreas ocupadas com 
pastos plantados, em detrimento das áreas de lavouras. Atualmente a 
exploração de gás natural, traz uma nova dinamização na economia da 
região. Também se destaca o turismo religioso e natural.

Caxias, polo regional, está em primeiro lugar em área e popu-
lação, possuindo grande dinâmica econômica e centro polarizador da 
região.

Esta microrregião tem como sistema viário a BR 135, 226 e 316 e 
as MAs 012, 020, 026, 034, 036, 040, 119, 122, 127, 132, 245, 247, 256, 
259, 262, 278, 323,336, 349, 352, 363,381 e a ferrovia Transnordestina.

O município de Timon é o único da microrregião inserido na Re-
gião Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina.

Dos 55 municípios que compõem a microrregião, 16 não são 
operados pela CAEMA (Bacabal, Bom Lugar, Brejo de Areia, Caxias, 
Parnarama, Capinzal do Norte, Fernando Falcão, Jenipapo dos Vieiras, 
Lagoa Grande do Maranhão, Lago dos Rodrigues, Marajá do Sena, Ma-
tões, São João do Soter, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto e 
Senador Alexandre Costa), estes possuem Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto – SAAE. 

Nesta microrregião encontra-se o sistema integrado de abaste-
cimento de água Pedreiras – Trizidela do Vale. O sistema de águas e 
esgoto no município de Timon é operado por empresa privada.

Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios 
Mearim, Itapecuru e Parnaíba.

Mapa 5 - Microrregião de Sa-
neamento do Centro-Leste Maranhense
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Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela 6 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Centro-Leste Maranhense

Microrregião 
/Municípios

Área 
(Km²)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densidade
Demográ-
fica (hab./

km2)
2020

PIB 2018
R$ Milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total

Centro-Leste 
Maranhense

59.540,531 881.713 524.946 1.406.659 1.488.279 25,00 15.150.886 10.072,96 0,593

Aldeias Altas
1.942,12 13.634 10.318 23.952 26.757 13,78 181.358 6.895,22 0,513

Altamira do 
Maranhão 524,374 3.154 7.909 11.063 8.189 15,62 56.533 7.008,80 0,549

Alto Alegre 
do Maranhão 392,75 19.374 5.225 24.599 27.858 70,93 268.927 10.020,01 0,554

Bacabal
1.656,74 77.860 22.154 100.014 104.790 63,25 1.138.528 10.881,16 0,651

Barra do 
Corda 5.187,67 51.648 31.182 82.830 88.492 17,06 723.386 8.239,58 0,606

Bernardo do 
Mearim 247,186 2.324 3.672 5.996 6.073 24,57 49.437 8.224,42 0,604

Bom Lugar
445,171 4.181 10.637 14.818 16.438 36,93 89.851 5.564,22 0,562

Brejo de 
Areia 986,036 2.853 2.724 5.577 9.014 9,14 57.001 6.085,30 0,519

Buriti Bravo
1.582,55 17.014 5.885 22.899 23.939 15,13 169.439 7.111,22 0,59

Capinzal do 
Norte 590,267 5.610 5.088 10.698 10.935 18,53 143.910 13.164,11 0,537

Caxias
5.201,93 118.534 36.595 155.129 165.525 31,82 1.814.096 11.046,47 0,624

Coelho Neto
977,079 38.729 8.021 46.750 49.621 50,79 367.500 7.462,54 0,564

Conceição do 
Lago-Açu 725,664 6.869 7.567 14.436 16.400 22,60 109.445 6.809,67 0,512

Dom Pedro
358,493 15.261 7.420 22.681 23.372 65,20 229.839 9.852,49 0,622

Duque 
Bacelar 317,494 5.340 5.309 10.649 11.401 35,91 77.043 6.820,38 0,533

Esperantinó-
polis 452,411 10.035 8.417 18.452 17.104 37,81 140.506 8.084,82 0,586

Fernando 
Falcão 5.086,59 1.506 7.735 9.241 10.460 2,06 70.279 6.851,14 0,443

Fortuna
695,024 9.504 5.594 15.098 15.567 22,40 108.188 6.963,70 0,58

Gonçalves 
Dias 883,588 7.770 9.712 17.482 17.944 20,31 120.877 6.743,86 0,568

Governador 
Archer 445,856 6.630 3.575 10.205 10.886 24,42 77.731 7.201,98 0,565

Governador 
Eugênio 
Barros 816,99 4.690 11.301 15.991 16.882 20,66 97.779 5.829,90 0,572

Governador 
Luiz Rocha 373,165 5.187 2.150 7.337 7.841 21,01 55.520 7.143,59 0,544

Graça Aranha
271,445 2.912 3.228 6.140 6.261 23,07 44.435 7.094,84 0,57

Igarapé 
Grande 346,218 6.664 4.377 11.041 11.387 32,89 89.017 7.911,22 0,614

Jenipapo dos 
Vieiras 1.962,36 2.519 12.921 15.440 17.040 8,68 93.761 5.706,00 0,49

Joselândia
703,081 5.960 9.473 15.433 16.198 23,04 100.483 6.227,26 0,561

Lago da 
Pedra 1.240,44 30.046 16.037 46.083 50.616 40,80 395.876 7.931,64 0,589

Lago do 
Junco 328,525 3.913 6.816 10.729 10.869 33,08 69.287 6.410,71 0,581

Lago dos 
Rodrigues 220,776 4.849 2.945 7.794 8.857 40,12 79.721 8.968,50 0,602

Lagoa 
Grande do 
Maranhão 744,199 5.499 5.018 10.517 11.464 15,40 78.756 6.957,24 0,502

Lago Verde
631,455 5.052 10.360 15.412 16.314 25,84 105.582 6.517,81 0,557

Lima 
Campos 321,932 6.793 4.630 11.423 11.918 37,02 171.594 14.459,76 0,581

Marajá do 
Sena 1.402,59 1.158 6.893 8.051 7.775 5,54 59.546 7.624,33 0,452

Matões
2.108,67 13.635 17.380 31.015 33.943 16,10 184.877 5.499,84 0,55

Olho D’água 
das Cunhãs 695,333 9.592 9.009 18.601 19.561 28,13 150.681 7.747,89 0,589

Parnarama
3.244,75 13.530 21.056 34.586 35.008 10,79 228.832 6.574,69 0,542

Paulo Ramos
1.168,61 10.825 9.254 20.079 21.066 18,03 150.492 7.161,17 0,549

Pedreiras
262,066 32.937 6.511 39.448 39.191 149,55 602.134 15.334,35 0,682

Poção de 
Pedras 990,415 8.378 11.330 19.708 17.595 17,77 149.105 8.211,98 0,576

Presidente 
Dutra 771,574 32.000 12.731 44.731 48.036 62,26 588.058 12.362,73 0,653

Santa 
Filomena do 
Maranhão 623,213 2.293 4.768 7.061 7.826 12,56 50.029 6.481,28 0,525

Santo 
Antônio dos 
Lopes

770,923 5.732 8.556 14.288 14.522 18,84 1.914.173 131.703,11 0,566

São Do-
mingos do 
Maranhão 1.151,98 17.313 16.294 33.607 34.384 29,85 290.938 8.465,37 0,582

São João do 
Soter 1.438,07 6.646 10.592 17.238 18.645 12,97 102.084 5.536,61 0,517

São José dos 
Basílios 353,72 3.006 4.490 7.496 7.640 21,60 50.523 6.611,23 0,557

São Luís 
Gonzaga do 
Maranhão

909,164 7.896 12.257 20.153 18.727 20,60 138.196 7.278,07 0,54

São Mateus 
do Maranhão 800,045 28.712 10.381 39.093 41.579 51,97 344.586 8.333,40 0,616

São Raimun-
do do Doca 
Bezerra 419,55 1.731 4.359 6.090 5.131 12,23 38.455 7.194,57 0,516

São Roberto
226,811 2.845 3.112 5.957 6.789 29,93 41.077 6.177,92 0,516

Satubinha
441,811 3.634 8.356 11.990 14.096 31,91 71.397 5.200,07 0,493

Senador 
Alexandre 
Costa

426,437 6.164 4.092 10.256 11.214 26,30 81.235 7.340,29 0,538

Timon
1.763,22 135.133 20.327 155.460 170.222 96,54 1.867.974 11.120,68 0,649

Trizidela do 
Vale 291,61 16.170 2.783 18.953 22.112 75,83 281.758 12.874,48 0,606

Tuntum
3.369,12 17.927 21.256 39.183 42.040 12,48 313.331 7.528,19 0,572

Vitorino 
Freire 1.193,39 16.176 15.482 31.658 31.522 26,41 257.078 8.154,73 0,57

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos
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IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense

Esta microrregião está localizada na planície maranhense, preci-
samente no médio Vale do Rio Pindaré e Gurupi, na região Noroeste do 
Estado. Na parte Norte, naqueles municípios que tem parte do território 
na área de transição da floresta amazônica com a Baixada Maranhense, 
manifestam-se formações com influência marinha, fluvial e lacustre. 

 Distribuída em 29 municípios (Mapa 6), a microrregião ocupa 
uma área total de 43.397,18 km². A população em 2020 era de 684.774 
habitantes (Tabela 7), com densidade demográfica de 15,78 hab./km2 
(IBGE, 2020) e PIB de R$ 5.734.988,00.

Na microrregião destacam-se as atividades econômicas ligadas 
ao extrativismo vegetal, rizicultura e a mandioca, além da pesca desen-
volvida nas reentrâncias. A exploração de reservas auríferas é destaque 
em alguns municípios. Pela sua posição geográfica sofre influências 
marcantes socioculturalmente e economicamente do Estado do Pará, 
para onde vai o excedente da produção agrícola e pesqueira.

O município de Santa Inês, por ser o mais desenvolvido da região 
foi escolhido para polo regional. Classifica-se em primeiro lugar em: 
população e PIB e o segundo em densidade demográfica.

Os meios de comunicação estão centrados nas BRs 222, 308 e 
316, MAs 006, 008, 101, 106,119, 206, 216, 306, 307, 318, 319, 320, 
333, 342 e pela Estrada de Ferro Carajás.

Dos 29 municípios que compõem a microrregião, 12 não são ope-
rados pela CAEMA (Amapá do Maranhão, Bela Vista do Maranhão, 
Boa Vista do Gurupi, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, 
Igarapé do Meio, Governador Nunes Freire, Junco do Maranhão, Ma-
racaçumé, Nova Olinda do Maranhão, Presidente Médici e São João do 
Carú), estes possuem Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. 

Faz parte dessa microrregião as bacias hidrográficas dos rios 
Mearim, Gurupi, Maracaçumé e Turiaçu.

Mapa 6 - Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela 7 - Caracterização Geográfica, Econômica e Social do 
Noroeste Maranhense

Microrregião 
/Municípios

Área 
(km2)
2020

População 2010 População 
Estimada 

2020

Densidade
Demográfica 
(hab./Km2)

2020

PIB 2018
R$ milhões

PIB Per 
Capita 
(R$)
2018

IDHM
2010

Urbana Rural Total
Noroeste 
Maranhense

43.397,18 368.185 269.739 637.924 684.774 15,78 5.734.988
8.458,5 0,576

Alto Alegre 
do Pindaré

1.875,90 9.829 21.228 31.057 31.943 17,03 190.727
5.980,0 0,558

Amapá do 
Maranhão

502,402 4.841 1.590 6.431 7.005 13,94 51.514
7.446,3 0,520

Araguanã 805,194 5.377 8.596 13.973 15.551 19,31 81.222
5.309,7 0,533

Bela Vista do 
Maranhão

147,954 5.170 6.879 12.049 11.279 76,23 84.798
7.613,4 0,554

Boa Vista do 
Gurupi

400,35 5.619 2.330 7.949 8.382 20,94 62.725
6.849,2 0,545

Bom Jardim 6.588,38 16.386 22.663 39.049 41.822 6,35 315.233
7.607,9 0,538

Cândido 
Mendes

1.634,86 11.911 6.594 18.505 20.278 12,40 129.442
6.447,6 0,561

Carutapera 1.260,98 16.224 5.782 22.006 23.952 18,99 166.300
7.029,3 0,574

Centro do 
Guilherme

1.167,85 7.072 5.493 12.565 13.670 11,71 80.794
6.100,9 0,542

Centro Novo 
do Maranhão

8.401,00 5.522 12.100 17.622 21.840 2,60 146.643
6.852,8 0,518

Godofredo 
Viana

720,129 6.723 3.912 10.635 11.963 16,61 115.012
9.853,7 0,604

Governador 
Newton Bello

1.144,15 4.291 7.630 11.921 10.151 8,87 67.391
6.599,9 0,521

Governador 
Nunes Freire

1.037,13 15.945 9.456 25.401 25.539 24,62 215.118
8.397,8 0,569

Igarapé do 
Meio

368,685 6.207 6.343 12.550 14.324 38,85 186.312
13.283,3 0,569

Junco do 
Maranhão

568,499 2.819 1.201 4.020 4.392 7,73 45.836
13.073,5 0,552

Luís Domin-
gues

472,296 5.503 1.007 6.510 6.984 14,79 49.842
7.205,7 0,588

Maracaçumé 635,758 15.829 3.326 19.155 21.586 33,95 178.767
8.432,0 0,582

Maranhão-
zinho

760,947 9.020 5.045 14.065 16.511 21,70 98.939
6.178,6 0,550

Monção 1.245,55 11.759 19.979 31.738 33.664 27,03 217.327
6.545,8 0,546

Nova Olinda 
do Maranhão

2.452,62 11.862 7.272 19.134 21.080 8,59 133.134
6.408,7 0,581

Pindaré-Mi-
rim

268,285 22.417 8.735 31.152 33.065 123,25 260.645
7.942,9 0,633

Pio XII 545,14 12.459 9.557 22.016 21.379 39,22 159.290
7.376,6 0,541

Presidente 
Médici

437,687 3.904 2.470 6.374 7.070 16,15 48.807
7.013,5 0,591

Santa Inês 786,689 73.197 4.085 77.282 89.489 113,75 1.292.824
14.593,3 0,674

Santa Luzia 
do Paruá

1.010,48 12.591 10.053 22.644 25.371 25,11 214.296
8.526,1 0,599

Santa Luzia 4.837,17 25.789 48.254 74.043 72.887 15,07 569.896
7.867,1 0,550

São João do 
Carú

910,065 6.323 5.986 12.309 15.787 17,35 89.677
5.665,7 0,509

Tufilândia 270,934 2.732 2864 5.596 5.854 21,61 48.607
8.343,1 0,555

Zé Doca 2.140,11 30.864 19.309 50.173 51.956 24,28 433.870
8.429,4 0,595

Fonte: IMESC – Instituto Maranhense de Estudos Socioeconô-
micos e Cartográficos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Microrregiões de Saneamento do Estado do Maranhão se con-
figuram como um instrumento necessário ao equacionamento do grave 
problema que é o saneamento básico, este permitirá que o procedimento 
para a tomada de ações parta das prioridades regionais, previamente 
elencadas conforme as políticas de cada um dos municípios compo-
nentes.

A presente regionalização passou por critérios específicos e de-
talhados, levando em consideração fluxos regionais, as regiões metro-
politanas ou aglomerados urbanos, as bacias hidrográficas, informações 
socioeconômicas e um diversificado número de dados, primordiais para 
a definição do quantitativo de quatro unidades microrregionais para a 
Regionalização do Saneamento do Estado do Maranhão, sendo este um 
poderoso instrumento de unificação, das metodologias de ação regional 
nas instâncias federal, estadual e municipal.

A regionalização em blocos de municípios, objeto deste estudo, 
constitui uma ferramenta primordial, pois possibilitou estabelecer a 
prestação dos serviços de saneamento básico com vistas à geração de 
ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica 
e econômico financeira dos serviços, conforme estabelecido no Decreto 
10.588/2020 e demais leis que disciplinam o assunto.
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ANEXO II
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO NORTE MA-

RANHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Norte Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela – Lista de Municípios da Microrregião do Norte Mara-
nhense

Afonso Cunha
Água Doce do Maranhão

Alcântara
Anajatuba
Anapurus

Apicum -Açu
Araioses

Arari
Axixá

Bacabeira
Bacuri

Bacurituba
Barreirinhas

Belágua
Bequimão

Brejo
Buriti

Cachoeira Grande
Cajapió
Cajari

Cantanhede
Cedral

Central do Maranhão
Chapadinha

Codó
Coroatá

Cururupu
Guimarães

Humberto de Campos
Icatu

Itapecuru Mirim
Magalhães de Almeida

Mata Roma
Matinha

Matões do Norte
Milagres do Maranhão

Miranda do Norte
Mirinzal
Morros

Nina Rodrigues
Olinda Nova do Maranhão

Paço do Lumiar
Palmeirândia

Paulino Neves
Pedro do Rosário

Penalva
Peri Mirim

Peritoró
Pinheiro

Pirapemas
Porto Rico do Maranhão

Presidente Juscelino
Presidente Sarney
Presidente Vargas

Primeira Cruz
Raposa
Rosário

Santa Helena
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Santa Quitéria do Maranhão

Santa Rita
Santana do Maranhão

Santo Amaro do Maranhão
São Benedito do Rio Preto

São Bento
São Bernardo

São João Batista
São José de Ribamar

São Luís
São Vicente Ferrer

Serrano do Maranhão
Timbiras
Turiaçu

Turilândia
Tutóia

Urbano Santos
Vargem Grande

Viana
Vitória do Mearim

ANEXO III
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO SUL MARA-

NHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Sul Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela - Lista de Municípios da Microrregião do Sul Maranhense

Açailândia
Alto Parnaíba

Amarante do Maranhão
Arame
Balsas

Barão de Grajaú
Benedito Leite

Bom Jesus das Selvas
Buriticupu
Buritirana

Campestre do Maranhão
Carolina

Cidelândia
Colinas

Davinópolis
Estreito

Feira Nova do Maranhão
Formosa da Serra Negra
Fortaleza dos Nogueiras

Governador Edison Lobão
Grajaú

Imperatriz
Itaipava do Grajaú
Itinga do Maranhão

Jatobá
João Lisboa

Lagoa do Mato
Lajeado Novo

Loreto
Mirador

Montes Altos
Nova Colinas
Nova Iorque

Paraibano
Passagem Franca

Pastos Bons
Porto Franco

Riachão
Ribamar Fiquene

Sambaíba
São Domingos do Azeitão

São Félix de Balsas
São Francisco do Brejão

São Francisco do Maranhão
São João do Paraíso
São João dos Patos

São Pedro da Água Branca
São Pedro dos Crentes
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São Raimundo das Mangabeiras

Senador La Rocque
Sítio Novo

Sucupira do Norte
Sucupira do Riachão

Tasso Fragoso
Vila Nova dos Martírios

ANEXO IV
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO CENTRO-

-LESTE MARANHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Centro-Leste Mara-
nhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021

Tabela - Lista de Municípios da Microrregião do Centro-Leste 
Maranhense

Aldeias Altas
Altamira do Maranhão
Alto Alegre do Maranhão
Bacabal
Barra do Corda
Bernardo do Mearim
Bom Lugar
Brejo de Areia

Buriti Bravo
Capinzal do Norte
Caxias
Coelho Neto
Conceição do Lago-Açu
Dom Pedro
Duque Bacelar
Esperantinópolis
Fernando Falcão
Fortuna
Gonçalves Dias
Governador Archer
Governador Eugênio Barros
Governador Luiz Rocha
Graça Aranha
Igarapé Grande
Jenipapo dos Vieiras
Joselândia
Lago da Pedra
Lago do Junco
Lago dos Rodrigues
Lagoa Grande do Maranhão
Lago Verde
Lima Campos
Marajá do Sena
Matões
Olho D’água das Cunhãs
Parnarama
Paulo Ramos
Pedreiras
Poção de Pedras
Presidente Dutra
Santa Filomena do Maranhão
Santo Antônio dos Lopes
São Domingos do Maranhão
São João do Soter
São José dos Basílios
São Luís Gonzaga do Maranhão
São Mateus do Maranhão
São Raimundo do Doca Bezerra
São Roberto
Satubinha
Senador Alexandre Costa
Timon
Trizidela do Vale
Tuntum
Vitorino Freire
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ANEXO V
MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO DO NOROESTE 

MARANHENSE

Mapa - Microrregião de Saneamento do Noroeste Maranhense

Fonte: IMESC; IBGE, 2021
Tabela - Lista de Municípios da Microrregião da Microrregião 

do Noroeste Maranhense

Noroeste Maranhense
Alto Alegre do Pindaré
Amapá do Maranhão

Araguanã
Bela Vista do Maranhão

Boa Vista do Gurupi
Bom Jardim

Cândido Mendes
Carutapera

Centro do Guilherme
Centro Novo do Maranhão

Godofredo Viana
Governador Newton Bello
Governador Nunes Freire

Igarapé do Meio
Junco do Maranhão

Luís Domingues

Maracaçumé
Maranhãozinho

Monção
Nova Olinda do Maranhão

Pindaré-Mirim
Pio XII

Presidente Médici
Santa Inês

Santa Luzia do Paruá
Santa Luzia

São João do Carú
Tufilândia
Zé Doca

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 989 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

060/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Roberto Costa, que Con-
cede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Paulo Sérgio Velten Pereira.

 Justifica o autor da propositura de Lei, que o homenageado, o 
Senhor Paulo Sérgio Velten Pereira,  no momento em que enfrentamos 
crises institucionais latentes, merece destaque quem com sua atuação 
cívica e profissional, ajuda a transformação social com dedicação, afin-
co e convicção. Nesse sentido, destacamos com merecidas homenagens 
a figura do doutor  Paulo Sérgio Velten Pereira, requerendo a esta Casa 
Legislativa que seja concedida a maior honraria do Legislativo Mara-
nhão, a Medalha Manoel Beckman.

 Graduado pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA, 
Especialista em Direito Civil pelo Centro de Extensão Universitária - 
CEU/SP, Especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo - PUC/SP, Especialista em Direito 
Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP, Mestre e 
Doutor em Direito pela PUC SP, Professor Adjunto da Graduação e do 
Mestrado do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - 
UFMA, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 
- TJMA e ex-Diretor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão 
- ESMAM, e atual Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão (biênio 
2020-2022).

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 Resolu-
ção Legislativa n.º 060/2021, de autoria do Senhor Deputado Roberto 
Costa.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
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nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
060/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 16 de dezembro de 2021. 
                                                                
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 990 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

061/2021, apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Senhor  Ronaldo Henrique Santos Ribeiro.

 Justifica o autor da propositura de Lei, que o homenageado, o 
Senhor  Advogado Ronaldo Henrique Santos Ribeiro, jovem dispensa 
apresentação, nasceu em São Luís, de origem humilde seus pais sempre 
desejaram que seu filho tivesse a educação que os mesmos não podiam 
ter na sua época, então investiram na educação do mesmo.

Cumpre ressaltar que começou o estudo no Colégio Batista, no 
bairro do João Paulo, onde conclui o ensino médio, com muito esforço 
dos seus pais que sempre tiveram sua educação em primeiro lugar. 

Possui graduação em Direito pelo UNICEUMA, 
Foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil Sec-

cional do Maranhão, expedida no dia 07 de dezembro de 2007 sob o 
número 7402, possuindo 14 anos de serviços prestado a advocacia e 
toda sociedade maranhense.

O advogado Ronaldo Henrique Ribeiro, tem vários clientes pre-
feitos, vereadores, e constantemente sobe a tribuna do Egrégio Tribu-
nal Regional Eleitoral do Maranhão, tem ganhando seu espaço e con-
quistou seu nome. Recentemente é Pós Graduado em Direito Eleitoral 
pela UFMA, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.

Esse nobre advogado possui 398 processos no Estado do Mara-
nhão, além de 52 processos no Brasil.

Por tudo, convém a homenagem proposta ao brilhante Advogado 
Américo Botelho Lobato Neto, a fim de laurear seu mérito na área da 
advocacia.

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 Resolu-
ção Legislativa n.º 061/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellin-
gton do Curso.

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 
061/2021, nos termos do voto do Relator.               

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

em 16 de dezembro de 2021. 
                                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                                                                                                                         
Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto                                             
Deputado Doutor Yglésio                                    

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 991 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº  304/2020, de autoria da Senhor Deputado 
Welligton do Curso , que  Dispõe sobre a instalação de Placas em 
prédios públicos, que sejam alugados, indicando o valor do contrato 
de aluguel.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 062/2021), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva.

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 304/2020) 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 304/2020, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 16  de dezembro de 2021.                                                              
                                                                      
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

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

PROJETO DE LEI Nº 304/2020.

“Dispõe sobre a instalação de pla-
cas em prédios públicos, que sejam alu-
gados, indicando o valor do contrato de 
aluguel.

Art. 1º Torna-se obrigatória, no âmbito do Estado do Maranhão, 
em prédios públicos alugados, a instalação  e  manutenção  de  placa  in-
formativa,  em  local  visível,  contendo  as devidas informações acerca 
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do contrato de aluguel firmado.

Art. 2º A placa  informativa  de que  trata o art. 1º deverá  conter 
as seguintes   informações:

 I - Valor da locação;
II - Tempo de duração e objeto do contrato de locação; e, 
III - Ente ou particular favorecido do contrato.

Art. 3º Esta Lei em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 992 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise das Emendas nº 001/2021 e 002/2021, à Me-

dida Provisória nº 373, de 10 de dezembro de 2021, apresentadas, no 
ato da discussão em Plenário, pelo Senhor Deputado César Pires, que 
propõe acrescentar dispositivo, objetivando conceder percentual de 9% 
(nove por cento) nos vencimentos dos Procuradores do Estado do Ma-
ranhão, bem como propõe o reajuste de forma linear de 22% (vinte e 
dois por cento) no vencimento de todos os servidores da Administração 
Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Ma-
ranhão.

Com efeito, as Emendas poderão ser apresentadas quando as 
proposições estiverem em pauta, quando em exame nas Comissões e, 
quando na Ordem do Dia, com discussão ainda não encerrada, neste 
caso, desde que subscrita por um terço dos Deputados, ou Líder que 
represente esse número, art. 167, do Regimento Interno.

Da análise das Emendas apresentadas, de autoria do Senhor De-
putado César Pires, manifestamo-nos da seguinte forma:

Analisada as propostas de alteração da Medida Provisória, veri-
fica-se que as mesmas afrontam o disposto no art. 45, da Constituição 
Estadual, que determina, in verbis:

Art. 45 – Não será admitido aumento da despesa prevista: 
I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Esta-

do, ressalvado o disposto no art. 137, parágrafo 3º e 4º desta Consti-
tuição; 

II – nos projetos sobre organização administrativa da Assem-
bleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público do 
Maranhão.

Assim, sob o prisma que nos compete analisar as Emendas ora 
apresentadas, são formalmente inconstitucionais, visto que a iniciativa 
para essas matérias é reservada ao Chefe do Poder Executivo, a teor do 
que dispõe o art. 43, inciso III, da CE/89 - EMENDAS REJEITADAS.

                 
Por fim, para efeito de ilustração o STF tem Jurisprudência pa-

cífica, por inconstitucionalidade, propositura de Lei alterada durante 
a tramitação da Assembleia Legislativa, por desrespeito ao princípio 
constitucional da independência dos poderes, previsto no art. 2º, da 
CF/88, por falta de pertinência temática, pois o aumento de despesa 
aos servidores do Poder Executivo Estadual, foi incluída por meio de 
Emenda Parlamentar e Medida Provisória destinada a estabelecer o sub-
sídio mensal como forma de remuneração da carreira de Procurador 
do Estado (STF Plenário ADI 4433/Santa Catarina, Relatora: Ministra 
Rosa Weber, julgado em   18/06/2015 – Info 790).

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nº 

001/2021 e 002/2021 à Medida Provisória nº 373/2021, conforme aci-
ma destacada.

É o voto.

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

votam pela rejeição das Emendas nº 001/2021 e 002/2021 à Medida 
Provisória nº 373/2021, 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 Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto                                             
Deputado Doutor Yglésio                                    
                                                                      
                   
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 993 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Projeto de Lei nº 547/2021, de autoria 

do Poder Executivo, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem 
Governamental nº 114/2021, que Altera a Lei nº 11.502, de 1º de julho 
de 2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos 
contratos 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, para estabelecimento do disposto no artigo 29, 
da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, e na Resolução 
nº 15, de 16 de abril de 2021, do Senado Federal.

 Nos termos da presente propositura de Lei, fica O art. 2º da Lei nº 
11.502, de 1º de julho de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Os aditivos de que tratam esta Lei terão como finalidade 
a substituição da taxa LIBOR (London Interbank Offered Rate), me-
diante a observância dos termos e condições estabelecidos pelo arts. 
29 da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, e pela Reso-
lução nº 15, de 16 de abril de 2021, do Senado Federal, para alteração 
das condições dos contratos aditados.” (NR)

Esclarece a Mensagem Governamental, que o presente Projeto de 
Lei  visa alterar a Lei nº 11.502, de 1º de julho de 2021, que autoriza o 
Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos de emprésti-
mos externos nº 2304/OC-BR e nº 4458/OC-BR, firmados entre o Esta-
do do Maranhão e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
para estabelecimento do disposto no artigo 29, da Lei Complementar nº 
178, de 13 de janeiro de 2021, e na Resolução nº 15, de 16 de abril de 
2021, do Senado Federal, que autoriza a formalização de aditamentos 
contratuais às operações de crédito externo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e de suas respectivas administrações 
indiretas, cuja finalidade seja a substituição da taxa de juros aplicável, 
quando essa basear-se na London InterBank Offered Rate (LIBOR) 
ou na European Interbank Offered Rate (EURIBOR), por outras que 
vierem a substituí-las no mercado internacional e que sejam validadas 
tanto pelo organismo financeiro internacional credor e signatário da 
operação de crédito quanto pelo Ministério da Economia.

A substituição decorre do fato de a Taxa LIBOR apresentar vul-
nerabilidades e riscos para a estabilidade financeira, em especial pela 
possibilidade de manipulação do valor. De modo que, em 2013, o G20 
criou o Grupo Diretor do Setor Oficial (OSSG), que convocou ban-
cos centrais e autoridades regulatórias para revisar as principais taxas 
de juros de referência, delimitando-se, à época, que, considerando as 
implicações jurídicas, operacionais e financeiras para os participantes 
do mercado, setor público e privado, a transição da LIBOR para taxas 
livres de risco (TLR) se realizaria no ano-calendário de 2021.

Esclarece ainda a propositura que esta a situação dos Contratos 
de Empréstimos Externos nº 2304/OC-BR e nº 4458/OC-BR, firmados 
entre o Estado do Maranhão e o com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), para implantação, respectivamente, do Projeto de 
Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão (PROFISCO 
I) e do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Mara-
nhão (PROFISCO II), nos termos da Lei Estadual nº 8.737, de 28 de de-
zembro de 2007, e da Lei Estadual nº 10.708, de 27 de outubro de 2017.
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Nesse contexto, foi editada a Lei nº 11.502, de 1º de julho de 

2021, que autorizou o Estado do Maranhão a formalizar os aditamentos 
dos Contratos de Empréstimo Externos firmados junto ao BID, visando 
à substituição da taxa LIBOR.

A referida norma, contudo, indicou a necessidade de substituição 
da taxa LIBOR pela Taxa SORF, em razão de prévia indicação do BID 
de que esta seria a taxa substituta. Ocorre que a taxa base alternativa, 
que substituirá a taxa LIBOR, é definida em procedimento próprio, 
que tem por finalidade refletir adequadamente o custo de captação agre-
gado do Banco para operações com garantia soberana, com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico e à ausência de transferência do 
proveito econômico entre o Banco e o Mutuário.

O ponto de análise é a fase de iniciativa que consiste em asse-
gurar a determinado agente ou grupo de pessoas a propositura do ato 
normativo que especificar. 

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

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

  Sendo assim, não há qualquer óbice formal e material ao Projeto 
de Lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infraconsti-
tucionais, sendo, perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico 
pátrio.

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

namos pela aprovação do Projeto de Lei n° 547/2021, por não possuir 
nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

nia, votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 547/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 16 de dezembro de 2021.                                                             
                                                                                                                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares    

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          
Deputado Rafael Leitoa                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                
Deputado Vinicius Louro     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 994 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade do Projeto de Lei nº 599/2021, de autoria da Mesa Diretora, 
que  Dispõe sobre a alteração e transformação de Cargos Comissionados 
da Estrutura Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e dá outras providências. 

 Nos termos do presente Projeto de Lei, Ficam transformados na 
estrutura administrativa da Assembleia Legislativa, na forma do art. 31, 
inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão, 84 (oitenta e quatro) 
cargos comissionados de Assessor Especial Legislativo, Simbologia 
DGA, em 84 (oitenta e quatro) cargos comissionados de Técnico 
Parlamentar Especial, Simbologia ISOLADO, produzindo seus efeitos 
financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2022, revogadas as disposições 
em contrário.

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 altera e transforma 
Cargos Comissionados da Estrutura Administrativa 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 599/2021, 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  599/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 16 de dezembro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares    

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          
Deputado Rafael Leitoa                                                     
Deputado Doutor Yglésio                                                 
Deputado Vinicius Louro

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, ÀS 
08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO 
FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES– PRESIDENTE 
ANTÔNIO PEREIRA 
CIRO NETO
RAFAEL LEITOA
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PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 733/2021 Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

194/2021 (CONCLUIR A VOTAÇÃO), que Dispõe sobre o desliga-
mento do programa de acolhimento institucional para maiores de 18 
anos, durante emergência ou estado de calamidade pública no Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO 
DECISÃO: Pela APROVAÇÃO, nos termos do voto do Relator, 

contra o voto dos Senhores Deputados Rafael Leitoa e Adelmo Soares.

PARECER Nº 814/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
458/2021, que “Dispõe sobre a Inclusão do mel e da macaxeira no car-
dápio da Merenda Escolar das Instituições Públicas de Ensino do Esta-
do do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 936/2021 –Emitido à MOÇÃO Nº 088/2021 - 
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS 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.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 937/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 089/2021 - 
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, 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.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade nos termos do voto 

do Relator.         

PARECER Nº 938/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 090/2021 - 
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Senhor Daniel Blume, eleito 
Conselheiro Federal para a gestão da Ordem dos Advogados do Mara-
nhão no próximo triênio com 44,10%, totalizando 4.384 votos.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 957/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
545/2021, 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator

PARECER Nº 960/2021 Emitido ao VETO PARCIAL APOS-
TO ao PROJETO DE LEI Nº 340/2021, que Estabelece as Diretrizes 
para a instituição do Programa Prática de Exame de Mamografia Móvel 
- Programa MAMÓVEL, no âmbito do Estado de Maranhão.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES

DECISÃO:  pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial nos termos 
do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Ciro Neto

PARECER Nº 961/2021– Emitido à MOÇÃO Nº 
091/2021-PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando exten-
sa admiração ao Doutor Kaio Vyctor Saraiva, eleito ao Cargo de Pre-
sidente da OAB-MA e Doutora Tatiana Costa, eleita ao Cargo de Vi-
ce-Presidente da OAB-MA, parabenizando-os pela vitória conquistada 
nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (Secção do Maranhão), 
liderando a chapa 4.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

   PARECER Nº 963/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 024/2020, que Dispõe sobre a Criação e Instalação de Espaço Des-
tinado aos Cuidados com Bebês de Estudantes, em Instituições Particu-
lares de Ensino Superior, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado ANTÔNIO PERIRA
DECISÃO:  REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 964/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 367/2021, que Altera a Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 2020, 
que Institui o Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tri-
butários relacionados ao imposto sobre Operações Relativas à Circula-
ção de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 965/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 366/2021, que Reorganiza o Instituto Estadual de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Maranhão - IEMA e institui o Programa Bolsa-Aluno.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 966/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 377/2021(PARECER EM REDAÇÃO FINAL), 
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.

AUTORIA: Deputado ADRIANO 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 967/2021 – Emitido ao   PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2021, que Concede o Título de 
Cidadão Maranhense ao Senhor Jorge Vieira dos Santos Filho, natural 
da cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.

AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 968/2021 – Emitido ao   PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 059/2021, apresentado pelo Senhor 
Deputado Fábio Braga, que Concede a Medalha do Mérito Legislativo 
“Manuel Beckman” ao Empresário Carlos Tadeu Pinheiro Gaspar, natu-
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ral de Viana, Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado FÁBIO BRAGA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 969/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 544/2021, que Considera de Utilidade Pública o “Ins-
tituto Educacional Creche Comunitária Caminho do Saber”, com sede e 
foro no Município de Raposa, Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 971/2021– Emitido à MOÇÃO Nº 
092/2021-PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, proposta pelo Senhor 
Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração à Se-
nhora Deputada Ivana Bastos, parabenizando-a pelo excelente trabalho 
prestado como Presidente da União Nacional dos Legisladores e Legis-
lativos Estaduais (UNALE). 

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 972/2021– Emitido à MOÇÃO Nº 
093/2021-PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando exten-
sa admiração ao Senhor Deputado Lidio Lopes, parabenizando-o pela 
eleição como Presidente da União Nacional dos Legisladores e Legisla-
tivos Estaduais (UNALE).

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 973/2021– Emitido à MOÇÃO Nº 
094/2021-PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS (Solidariedade), ma-
nifestando 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.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 974/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
518/2021, que  Estabelece que bares, restaurantes, casas noturnas e de 
eventos adotem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação 
de risco.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 976/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
451/2021, que Dispõe sobre a prioridade de imunização de profissionais 
de saúde do sistema público e privado no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá outras providências

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator

PARECER Nº 977/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 553/2021, que dispõe sobre o Subsídio do Governa-

dor, Vice-Governador e Secretários de Estado, para o exercício de 2022.
AUTORIA: SUBSCRITO PELOS MEMBROS DA COMIS-

SÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CON-
TROLE

RELATORIA: Deputado ADELMO
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 978/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 368/2021, que Institui o Programa Estadual de Pagamento e Par-
celamento de Débitos de Natureza Não Tributária inscritos em Dívida 
Ativa.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 979/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 369/2021, que concede remissão dos créditos de natureza tributá-
ria e não tributária inscritos ou não em dívida ativa, de competência 
do Departamento de Trânsito do Maranhão - DETRAN/MA, na forma 
em que especifica.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator

PARECER Nº 980/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓ-
RIA Nº 370/2021, que Dispõe sobre o Plano “Mais IDH”, disciplina as 
parcerias 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 ambulân-
cias para os municípios maranhenses, dispõe sobre Auxílio Emergen-
cial Saúde aos Contribuintes 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 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.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator

PARECER Nº 981/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 371/2021, que Altera a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, 
que institui sistemática de tributação, no âmbito do Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 
Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
- ICMS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 983/2021 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 373/2021, que Dispõe sobre a remuneração dos servidores da Admi-
nistração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional do Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 984/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 012/2021, 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.

AUTORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
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MARANHÃO

RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
PARECER Nº 985/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

552/2021, 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.

AUTORIA: MESA DIRETORA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 15 de dezembro de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

TERMO DE SUSPENSÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERMO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO 
DE CONCESSÃO DE USO Nº 028/2019-AL. PARTES:  ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e empresa 

M.G.S.C. FERNANDES. OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO:  O presente instrumento tem como objeto estabelecer a sus-
pensão do contrato de concessão de uso, a que este termo se refere, pelo 
prazo de 02 (dois) meses, dezembro de 2021 e janeiro de 2022; além 
de parcelamento de conta de energia elétrica, em 10 vezes, a contar de 
março de 2022 a dezembro de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
VIGÊNCIA: Os termos pactuados no presente termo vigorará para os 
meses de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. CLÁUSULA TER-
CEIRA – DO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉ-
TRICA: As contas de energia elétrica referentes aos meses de Agos-
to, Setembro, Outubro e Novembro de 2021, serão parceladas em 10 
(dez) vezes, devendo esta ALEMA providenciar a cobrança a partir 
de Março de 2022. CLÁUSULA QUARTA – DA RETOMADA DOS 
SERVIÇOS: A retomada do serviço será realizada após a finalização do 
prazo constante na cláusula primeira, podendo ser reavaliado o retorno 
antecipado das atividades inerentes à execução do contrato, median-
te anuência das pastes e condições sanitárias favoráveis. CLÁUSULA 
QUINTA – Retroagem os efeitos deste ajuste a data de 01 de dezembro 
de 2021. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 13/12/2021. ASSI-
NATURAS: Deputado OTHELINO NETO – Presidente da ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e M.G.S.C. 
FERNANDES, CNPJ nº 28.908.541/0001-31, através de sua represen-
tante legal Maria Goreth Santos Costa Fernandes. São Luís–MA, 16 de 
dezembro de 2021.  Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.
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