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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto 

Costa.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, 
Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro 
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza 
Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Bra-
ga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Pro-
fessor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ri-
cardo 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, Pará Figueire-
do e Pastor Cavalcante.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, a senhora Segunda Secretária para fazer a leitura do 
texto bíblico e a Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO (Lê Ata e Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA - (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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MENSAGEM Nº 127 /2021
São Luís, 15 de dezembro de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, 
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, 
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei 
nº 102/2021, que obriga os planos de saúde que atuam no âmbito do 
Estado do Maranhão a reembolsarem integralmente as despesas médi-
co-hospitalares efetuadas pelo consumidor com tratamento e/ou aten-
dimento de saúde fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilus-
tres pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 102/2021, que obriga os planos 
de saúde que atuam no âmbito do Estado do Maranhão a reembolsarem 
integralmente as despesas médico-hospitalares efetuadas pelo consumi-
dor com tratamento e/ou atendimento de saúde fora da rede credenciada 
em hipóteses excepcionais.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
102/2021.

RAZÕES DO VETO

O presente Projeto de Lei, em linhas gerais, determina que as 
operadoras de plano de saúde que atuam no Estado, reembolsem 
integralmente, no prazo de até 30 dias, contados da data de soli-
citação, as despesas médico-hospitalares decorrentes de tratamento 
e/ou atendimento de saúde realizado fora da rede credenciada, nas 
hipóteses de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou pro-
fissional credenciado no local, ou em razão da urgência ou emergência 
do procedimento.

Em que pese a nobre intenção da proposição, há de ser negada 
sanção ao Projeto de Lei nº 102/2021 pelas razões a seguir delineadas.

Ao dispor sobre os contratos firmados com os planos de saúde, a 
proposta em comento não se ateve a legislar sobre proteção e consumo, 
adentrando em matéria de direito civil (matéria contratual), direito 
comercial e seguros, cuja competência legislativa, conforme previsão 
constante no art. 22, incisos I e VII, da Constituição Federal, é privativa 
da União.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, que vem se manifestando quanto à competência privativa da 
União para tratar sobre os planos e seguros de assistência à saúde, ma-
térias que demandam atuação centralizada do ente federal, conforme 
julgados abaixo colacionados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ES-
TADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA 
ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES 
PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. Encontra-se ca-
racterizado o direito de propositura. Os associados da requerente estão 
unidos pela comunhão de interesses em relação a um objeto específico 
(prestação do serviço de assistência suplementar à saúde na modalidade 
autogestão). Esse elemento caracteriza a unidade de propósito na repre-
sentação associativa, afastando a excessiva generalidade que, segundo 
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esta Corte, impediria o conhecimento da ação. 2. Por mais ampla que 
seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do 
consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros 
a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa 
atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar 
sobre direito civil (CF/88, art. 22, I). 3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da 
Constituição Federal atribuem à União competência para legislar so-
bre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais 
previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima 
afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta 
do componente atuarial. 4. Procedência do pedido.

(STF, ADI 4701, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tri-
bunal Pleno, julgado em 13/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
163 DIVULG 22-08-2014 PUBLIC 25-08-2014)

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 6.881/2014 do Es-
tado do Rio de Janeiro. Imposição de comunicação individual, me-
diante carta registrada aos usuários, por parte de operadoras de planos 
de saúde, acerca do descredenciamento de hospitais e médicos. 3. A 
competência para legislar sobre planos de saúde é privativa da União. 
Ainda que a Lei federal 9.656/1998 preceitue a prévia comunicação 
aos usuários sobre alteração da rede credenciada, não pode Lei estadual 
impor meio e forma para o cumprimento de tal dever, por não dispor de 
competência concorrente quanto à matéria. 4. Ação direta de inconsti-
tucionalidade julgada procedente.

(STF, ADI 5173, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal 
Pleno, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 
DIVULG 16-12-2019 PUBLIC 17-12-2019)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RES-
PEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. 
ART. 1º, INCISO § 1º, DA LEI 9.394/2010, DO ESTADO DO ESPÍRI-
TO SANTO. IMPOSIÇÃO DE PRAZO PARA AUTORIZAÇÃO DE 
COBERTURA DE PROCEDIMENTOS OU JUSTIFICATIVA PARA 
A NEGATIVA POR PARTE DE OPERADORAS DE PLANOS DE 
SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO AO CAPUT DO 
MESMO ARTIGO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGIS-
LATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO 
CIVIL, CONTRATUAL E POLÍTICA DE SEGUROS (ART. 22, 
I E VII, DA CF). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. As regras de 
distribuição de competências legislativas são alicerces do federa-
lismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em 
um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. 
A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para 
algumas matérias a presença do princípio da predominância do interes-
se, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes 
federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, 
a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, 
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior 
descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 
e 30, inciso I). 3. O custeio de exames e procedimentos cirúrgicos rea-
lizados pelos conveniados das empresas de plano de saúde se insere no 
núcleo essencial das atribuições e serviços prestados pelas operadoras 
previamente estabelecidos em contrato. Relação contratual que se rege 
a partir de normas de competência da União Federal. Precedentes. 4. O 
caput do art. 1º da Lei 9.394/2010, do Estado do Espírito Santo, ao es-
tabelecer o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para que as 
empresas autorizem ou não as solicitações de exames e procedimen-
tos cirúrgicos em seus conveniados que tenham mais de 60 (sessenta) 
anos, padece de vício de inconstitucionalidade formal, por usurpa-
ção da competência privativa da União para legislar sobre Direito 
Civil e política de seguros (art. 22, I e VII, da CF). 5. Ação Direta 
julgada procedente.

(STF, ADI: 6452 ES 0095100-92.2020.1.00.0000, Relator: ED-
SON FACHIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data 

de Publicação: 28/06/2021, grifo nosso)
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RES-

PEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. 
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI ESTADUAL 16.559/2019). 
PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO PEDIDO. ALTERAÇÃO 
SUBSTANCIAL DO ART. 136. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ 
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RE-
LAÇÃO AOS ARTS. 143, 144 E 145. SERVIÇOS PRESTADOS 
POR OPERADORAS DE PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ARTS. 
20, § 3º, VII, 107, 108, 109, 133, 134, 137, 138 e 139. OBRIGAÇÕES 
ACESSÓRIAS VOLTADAS À IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODE-
LO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INCONSTITUCIONA-
LIDADE FORMAL DOS ARTS. 105, 106 E 135. USURPAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO EM 
MATÉRIA DE DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E POLÍTICA 
DE SEGUROS (ART. 22, I E VII, DA CF). PROCEDÊNCIA PAR-
CIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são 
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de cen-
tros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominân-
cia do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de 
forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da 
predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas compe-
tências para cada um dos entes federativos, União, Estados-mem-
bros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora 
acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União 
(CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-
-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A alteração 
substancial do art. 136 da Lei 16.559/19, do Estado de Pernambuco, e a 
anterior declaração de inconstitucionalidade dos arts. 143, 144 e 145 de 
referida lei pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 6207, Rel. 
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021) prejudi-
cam a análise do pedido em relação a esses dispositivos. 4. Os arts. 20, 
§ 3º, VII, 107, 108, 109, 133, 134, 137, 138 e 139 da lei pernambucana 
estabelecem diversas obrigações voltadas a uma maior transparência 
e garantia de acesso facilitado a informações essenciais por parte dos 
usuários dos serviços prestados pelas operadoras de planos e seguros 
de saúde. Embora os dispositivos legais tenham essas empresas como 
destinatárias, sua principal finalidade é a implementação de um mo-
delo de informação ao consumidor. 5. Não há que se falar em ofensa 
à isonomia no tratamento da matéria pelo Estado do Pernambuco em 
comparação à legislação federal, uma vez que estas constituem normas 
gerais em tema afeto ao direito do consumidor, enquanto as disposições 
da lei pernambucana em questão versam sobre situações específicas que 
traduzem a necessidade de proteção concreta ao direito de informação 
dos consumidores locais. 6. O princípio da livre iniciativa, garantido no 
art. 170 da Constituição, não proíbe o Estado de atuar subsidiariamente 
sobre a dinâmica econômica para garantir o alcance de objetivos indis-
pensáveis para a manutenção da coesão social, entre eles a proteção do 
consumidor (art. 170, V, da CF), desde que haja proporcionalidade entre 
a restrição imposta e a finalidade de interesse público, como ocorre no 
caso. 7. Usurpação da esfera de competência privativa da União 
para legislar sobre Direito Civil, contratual e política de seguros 
(art. 22, I e VII, da CF) no tocante aos arts. 105, 106 e 135, que 
vedam às operadoras de planos e seguros de saúde a exigência de 
caução e honorários médicos e obrigam-nas a procurarem vagas 
em unidades conveniadas que atendam os pacientes assegurados. 
8. Ação Direta parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcial-
mente procedente, para: i) assentar a constitucionalidade dos arts. 20, 
§ 3º, VII, 107, 108, 109, 133, 134, 137, 138 e 139 da Lei 16.559/19, do 
Estado de Pernambuco; ii) declarar inconstitucionais os arts. 105, 106 e 
135 de referida lei estadual.

(STF, ADI 6123 PE 0021512-86.2019.1.00.0000, Relator: GIL-
MAR MENDES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Tribunal Pleno, 
Data de Publicação: 16/04/2021, grifo nosso)
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Ademais, a Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998 (art. 

35-C, inciso I), que dispõe sobre os planos e seguros privados de as-
sistência à saúde, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do aten-
dimento nos casos de emergência, ou seja, os que implicarem risco 
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Estando 
os prazos de atendimento dos planos e seguros de saúde dispostos na 
Resolução Normativa nº 259, de 17 de junho de 2011, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de observância obrigatória em 
todo o território brasileiro.

A referida norma assegura, outrossim, no art. 12, inciso VI, o di-
reito ao reembolso dos consumidores beneficiários quanto às despesas 
efetuadas com assistência à saúde, “em casos de urgência ou emergên-
cia, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contra-
tados, credenciados ou referenciados pelas operadoras”, observados 
os preços de serviços médicos praticados, dentro do prazo máximo de 
trinta dias, após a apresentação da documentação necessária à compro-
vação do feito.

A existência de expressa e completa regulação federal sobre o 
tema tratado no presente Projeto de Lei é mais um obstáculo para sua 
sanção, pois sequer haveria espaço para se cuidar de competência le-
gislativa suplementar no âmbito do direito do consumidor. Com efeito, 
a citada regra de competência não autoriza os Estados a legislarem em 
desacordo com a legislação federal, e sim somente quando há vazios 
normativos.

Desse modo, considerando a competência privativa da União 
para legislar sobre direito civil e seguros (art. 22, inciso I e VII da Cons-
tituição Federal), forçoso reconhecer o vício de inconstitucionalidade 
formal existente, razão pela qual oponho veto integral ao Projeto 
de Lei nº 102/2021.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto cons-
titucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de 
adequação de todas as demais leis e atos normativos a ela. 

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram 
a vetar integralmente o Projeto de Lei nº 102/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE DEZEMBRO DE 2021, 200º DA IN-
DEPENDÊNCIA, 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI N° 565/2021

INSTITUI Ações de Enfrentamen-
tos ao Feminicídio no âmbito do Estado 
do Maranhão.

Art. 1.º Fica instituído, na forma estabelecida nesta Lei, Ações 
de Enfrentamento ao Feminicídio, voltado à prevenção e ao combate 
ao Feminicídio, extremo da violência contra as mulheres e meninas, 
nos termos da legislação nacional vigente e das normas internacionais 
de direitos humanos sobre a matéria, especialmente, da Lei n. 13.104, 
de 9 de março de 2015, da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher - Convenção de Belém do Pará. 

§ 1.º O feminicídio consiste no homicídio de mulheres e meninas 
em situação de violência doméstica e familiar, ou por menosprezo ou 
discriminação por ser mulher como em caso de crime antecedido por 
violência física ou sexual. 

§ 2.º O enfrentamento ao feminicídio inclui as dimensões de 
prevenção a toda e qualquer forma de violência contra as mulheres, 
assistência e garantia dos direitos das mulheres em situação de violência 
e seus dependentes. 

Art. 2.º As ações de enfrentamentos considerará que as mulheres 
não são um grupo populacional homogêneo, assim, não são afetadas da 
mesma forma pelas múltiplas violências, dentre elas o feminicídio, e 
injustiças sociais produzidas pelas estruturas patriarcais e raciais. 

Parágrafo único. As ações levarão em conta que as violências que 
afetam as mulheres são marcadas também pelas diferenças econômicas, 
culturais, etárias, raciais, de identidade de gênero, de orientação sexual, 
de deficiência, idiomáticas e de cosmogonia/religião. 

Art. 3.º São objetivos das Ações de Enfrentamentos ao Femini-
cídio: 

I - reduzir o número de feminicídios no Estado do Maranhão; 
II - promover o fortalecimento e a articulação da rede de enfren-

tamento e atendimento às mulheres em situação de violência; 
III - garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de 

violência considerando o racismo patriarcal e as diferenças étnicas, ge-
racionais, de orientação sexual, identidade de gênero, de deficiência e 
de territorialidade; 

IV - promover mudança cultural e transformação dos estereótipos 
que embasam violências contra as mulheres, levando em conta a pers-
pectiva interseccional das variadas discriminações que afetam a vida 
das mulheres; 

V - estimular parcerias entre órgãos governamentais, ou entre 
estes e entidades não governamentais, nas áreas de política para as mu-
lheres, segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho, 
habitação e cultura, para a efetivação de programas de prevenção e 
combate a todas as formas de violência contra as mulheres; 

VI - implementar fluxo para a rede de serviços de atendimento às 
mulheres em situação de violência e seus dependentes; 

VII - promover a articulação, com encontros periódicos, dos di-
ferentes serviços que compõem a rede de atendimento às mulheres em 
situação de violência do Estado do Maranhão; 

VIII - fortalecer e ampliar a rede de atendimento às mulheres em 
situação de violência;

IX - garantir condições adequadas de trabalho para as funcioná-
rias e funcionários da rede de atendimento às mulheres em situação de 
violência, priorizando a realização de concursos públicos; 

X - motivar o estabelecimento de parcerias com órgãos presta-
dores dos serviços de formação e responsabilização para atendimento 
dos agentes envolvidos em situações de violência contra as mulheres;

XI - impulsionar parcerias com instituições de ensino superior, 
objetivando apoio técnico especializado em estudos relacionados às 
violências contra as mulheres e feminicídio; 

XII - fomentar políticas de formação e sensibilização permanente 
de funcionários das áreas de segurança pública, saúde, educação, as-
sistência social, cultura em temas relacionados às violências contra as 
mulheres, em suas articulações com raça, etnia e diversidade sexual, 
nos termos do art. 82, VII, da Lei n. 11.340/2006; 

XIII - evitar a revitimização e a violência institucional no aten-
dimento às mulheres em situação de violência, realizando, para tanto, 
estudo de falhas do atendimento; 

XIV - assegurar acessibilidade na rede de atendimento às mu-
lheres em situação de violência, garantindo o atendimento integral às 
mulheres com deficiência; 

XV - implementar políticas de acompanhamento às mulheres so-
breviventes de tentativas de feminicídio e aos seus dependentes, com 
atenção especial para as consequências físicas e psicológicas; 

XVI - garantir o acesso a políticas de atendimento aos depen-
dentes de mulheres em situação de violência e vítimas de feminicídio, 
com atenção especial ao acompanhamento psicológico em psicoterapia 
individual através da atenção básica em saúde;

XVII - priorizar mulheres em situação de violência e sobreviven-
tes de feminicídio como público-alvo em programas, projetos e ações 
sociais no Estado do Maranhão; 

XVII - promover campanhas educativas permanentes sobre as 
violências contra as mulheres que alertem não apenas para a necessida-
de de denunciar, mas também de identificar as violências que ocorrem 
e órgãos de atendimento. 

Art. 4.º São atividades a serem implementadas pelas Ações de 
Enfrentamento ao Feminicídio: 

I - promoção de ações de formação e sensibilização contínuas 
de funcionários públicos na temática de gênero e violência contra as 
mulheres; 

II - formação e sensibilização dos agentes públicos nas áreas de 
segurança pública, saúde, educação, assistência social, cultura acerca 
da presente Lei; 

III - criação de mecanismos de identificação e coibição das práti-
cas que revitalizam as mulheres na rede de atendimento às mulheres em 
situação de violência, afastando-as do sistema de proteção e garantia 
de direitos; 

IV - implementação do Formulário Unificado de Avaliação de 
Risco no atendimento às mulheres em situação de violência, conforme 
o fluxo a ser estabelecido; 

V - criação de campo que identifique a existência ou não de al-
guma deficiência física ou mental da assistida nos prontuários de aten-
dimento, conforme preconiza a Lei Federal n. 13.836/2019, e a neces-
sidade ou não de algum recurso para que a mulher possa ser atendida 
com dignidade e de acordo com suas condições (interpretação de libras, 
estereotipia, legendagem, áudio descrição, entre outros); 

VI - elaboração de Protocolos Estaduais para o Atendimento de 
Mulheres em Situação de Violência e seus dependentes, identificando 
os serviços disponíveis na rede de atendimento local, suas atribuições 
e responsabilidades, definindo um fluxo de atendimento para a rede de 
serviços; 

VII - acompanhamento periódico e contínuo dos fluxos de aten-
dimento e políticas relacionadas às mulheres em situação de violência, 
conjuntamente com a sociedade civil e poder legislativo, através de Co-
mitê de Monitoramento; 

VIII - ampliação e garantia de vagas em abrigos para acolhimento 
provisório de mulheres e seus dependentes, vítimas de violência, bem 
como garantir auxílio para sua subsistência; 

IX - elaboração de acordos de cooperação, ou outros mecanismos 
cabíveis, entre os entes federados para criar um Cadastro Único para os 
casos de violência contra as mulheres no Estado do Maranhão, visando 
atendimento mais célere e integral; 

X - oferta às mulheres em situação de violência e sobreviventes 
de feminicídios, se assim desejarem, para sua inclusão nos Programas 
Estaduais relacionados ao mundo do trabalho, geração de renda, econo-
mia solidária, capacitação profissional e habitação; 

XI - criação de indicadores de avaliação das políticas públicas 
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de enfrentamento às violências contra as mulheres e feminicídios no 
Estado do Maranhão.

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor no ato de sua publicação.

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

PROJETO DE LEI N° 566/2021

Institui a Estratégia Permanente 
de Prevenção, Diagnóstico Precoce e In-
formação sobre o Câncer Infanto-Juve-
nil, no âmbito do Estado do Maranhão.

 Art. 1º Fica instituída a Estratégia Permanente de Prevenção, 
Diagnóstico Precoce e Informação sobre o Câncer Infanto-Juvenil, no 
âmbito do Estado do Maranhão, com os objetivos primordiais de: 

I - incentivar campanhas informativas, com materiais impressos 
e/ou digitais para ampliar o conhecimento da população acerca da pre-
venção e do combate ao câncer infanto-juvenil, englobando o rastrea-
mento, o diagnóstico, os sintomas, o tratamento, os cuidados paliativos 
e a reabilitação, referentes às neoplasias malignas e afecções correlatas; 

II - fomentar a promoção da informação, por meio da realização 
de atividades educativas no âmbito das redes públicas de saúde e de 
ensino; 

III - aperfeiçoar, constantemente, as políticas públicas estaduais 
sobre o tema, com especial atenção àquelas voltadas à prevenção e ao 
diagnóstico precoce da doença; 

IV - fomentar a pesquisa, a ciência e a inovação, no âmbito da 
saúde, com vistas a identificar e desenvolver novos tratamentos, bem 
como melhorar aqueles já existentes. 

Art. 2º Para alcançar os objetivos desta Lei, o Poder Público 
poderá formalizar parcerias com a iniciativa privada, ONGs, OSCIPs, 
fundações e associações, entre outros, para propiciar a soma de esfor-
ços voltados ao aperfeiçoamento das políticas públicas sobre o tema, 
e intensificar a propagação dos esclarecimentos acerca da prevenção e 
do combate ao câncer infanto-juvenil e enfermidades correlacionadas. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 

Art. 4º 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 N° 567/2021

Estabelece o procedimento virtual 
de informações e de acolhimento dos 
familiares de pessoas internadas com 
doenças infectocontagiosas, durante en-
demias, epidemias ou pandemias, em hos-
pitais públicos, privados ou de campanha 
sediados no Estado de Maranhão.

Art. 1° Fica estabelecido o procedimento virtual para o envio de 
informações e de acolhimento de familiares de pessoas internadas com 
doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou pande-
mias, nos hospitais da rede pública, privada ou de campanha, localiza-
dos no Estado de Maranhão. 

Art. 2° Os hospitais públicos, privados ou de campanha ao rece-
berem pacientes que sejam internados em leitos, Centros de Tratamento 

Intensivo - CTI ou em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI devem, 
obrigatoriamente, preencher, no momento da entrada no centro médi-
co, formulário que contenha dados de, pelo menos, 1 (um) familiar ou 
pessoa próxima para o recebimento de informações acerca da situação 
clínica do paciente. 

Parágrafo único. Nos casos em que os pacientes sejam interna-
dos inconscientes ou que não saibam informar um contato de familiar 
ou de pessoa próxima, deverá ser realizada a busca ativa por assistente 
social de saúde. 

Art. 3° As informações devem ser enviadas diariamente, ao tér-
mino de cada dia, com a atualização sobre o estado de saúde do pacien-
te, sob a supervisão do serviço social da respectiva unidade de saúde. 

§ 1° As informações devem ser enviadas, preferencialmente, 
via aplicativo de mensagens, em formato de áudio, possibilitando a 
recepção das comunicações por pessoas que tenham dificuldade com 
leitura. 

§ 2° Na impossibilidade do envio pelo aplicativo de mensagens, 
as informações devem ser enviadas por escrito, via e-mail ou outra 
forma de comunicação eletrônica. 

§ 3° Não sendo possível a comunicação via meio eletrônico, o 
contato deverá ser feito via telefone. 

§ 4° Em caso de complicações ao estado de saúde do paciente, 
o hospital deverá informar a situação imediatamente após a realização 
dos procedimentos médicos. 

§ 5° Em caso de óbito, devem ser fornecidas ao familiar, ou à 
pessoa próxima, informações sobre a causa mortis e os procedimentos 
necessários para a liberação do corpo. 

Art. 4° Ficam vedados aos familiares e às pessoas próximas ca-
dastradas o encaminhamento e a disseminação das mensagens recebi-
das por aplicativo.

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 N° 568/2021

Estabelece aos hospitais públicos 
e privados instituírem procedimentos 
relacionados à humanização do luto ma-
terno e parental no âmbito do Estado de 
Maranhão.

Art. 1° Fica estabelecido aos hospitais públicos e privados no 
âmbito do Estado de Maranhão, os procedimentos relacionados à hu-
manização do luto materno e parental e protocolos visando à formação, 
o autocuidado e a atualização dos profissionais de saúde.

 
Art. 2° Nos casos de abortamentos espontâneos, parturientes de 

fetos natimortos/neomortos, perdas gestacionais e neonatais serão: 
I - Aplicados os protocolos específicos, garantindo respostas 

pragmáticas e humanas, quando da ocorrência de perdas gestacionais 
e neonatais; 

II - Oferecido acompanhamento psicológico à gestante e ao pai 
desde o momento do diagnóstico, constatado em exames médicos es-
pecíficos, e durante a internação hospitalar, bem como no período pós-
-operatório; 

III - encaminhamento após a alta hospitalar, quando solicitado ou 
constatada a necessidade, para acompanhamento psicológico da mãe 
ou pai, que ocorrerá na unidade de saúde da residência do enlutado, ou, 
em caso de nesta não haver profissional habilitado, na unidade de saúde 
mais próxima de sua residência; 

IV- comunicado pela equipe hospitalar a ocorrência de perda ges-
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tacional ou neonatal às unidades de saúde locais, as quais realizavam 
atendimento pessoal da gestante, para que descontinuem as visitas do 
pré-natal, para que não haja a confecção do cartão da criança e evitem 
questionamentos acerca de realização de exames e vacinas de rotina de 
recém-nascidos; 

V - Acomodação para o pré-parto de parturientes, cujo feto tenha 
sido diagnosticado incompatível com a vida extrauterina, em ala sepa-
rada das demais parturientes; 

VI - Oferta de leito hospitalar em ala separada da maternidade 
para mães de neomorto/natimorto ou óbito fetal, assim evitando maio-
res constrangimentos e sofrimento psicológico às mães de filhos vivos; 

VII - viabilizada a participação do pai, ou outro acompanhante 
escolhido pela mãe, durante o parto para retirada de natimorto; 

VIII - oferecido o uso de pulseira de identificação à paciente de 
perdas gestacionais ou neonatais, com cor específica, durante sua esta-
dia no ambiente hospitalar; 

IX - Oportunizada despedida para com o bebê neomorto/natimor-
to; 

X - Consultado os familiares sobre o desejo de guardar alguma 
lembrança, como fotografia ou mecha de cabelo, e viabilizar sua coleta; 

XI - expedida certidão, constando a data e local do parto, o nome 
escolhido pelos pais ao bebê natimorto, ou de perda gestacional, bem 
como o carimbo da mão e do pé; 

XII - possibilitar a decisão de sepultar o feto utilizando funerária 
convencional, bem como escolher se haverá ou não rituais fúnebres; 

XIII - vedado dar destinação às perdas fetais de forma não condi-
zente com a dignidade da pessoa humana; e 

XIV - comunicação à Unidade Básica de Saúde - UBS ou Uni-
dade de Saúde da Família - USF responsável pelo acompanhamento 
da gestante que a mãe pertence sobre a perda gestacional, neomorto/
natimorto ou neonatal, evitando constrangimento quanto à continuida-
de do pré-natal, confecção do cartão da criança, cobrança do teste do 
pezinho e vacinas. 

Art 3° Os hospitais públicos e privados no âmbito do Estado 
de Maranhão, ficam obrigados a instituírem protocolos visando à 
formação, o autocuidado e a atualização de seus profissionais de saúde. 

Art 4° Aplicar-se-ão as seguintes ações para a sensibilização ao 
luto parental pelos profissionais da saúde e sociedade em geral: 

I - viabilização da confecção de materiais informativos e de 
orientação sobre luto, bem como sua distribuição gratuita à sociedade e 
aos profissionais da área de saúde; 

II - instituição do mês de julho como o mês do luto parental no 
Maranhão, garantindo uma campanha de sensibilização da sociedade 
nos meios de comunicação e na rede mundial de computadores; 

III - autorização de iluminação de prédios públicos e privados 
para destacar a mobilização do luto parental, desde que solicitado pre-
viamente ao órgão competente, mediante ofício, por alguma instituição 
ligada ao luto parental; 

IV - elaboração de leis de incentivo fiscal para organizações do 
terceiro setor, filantrópicas, que trabalhem exclusivamente com o luto 
parenta 

V - criação de parcerias com equipes de hospitais e instituições 
de saúde para cursos em UTI neonatal para o modelo do projeto But-
terfly - que consiste em utilizar borboletas nos prontuários médicos de 
mães de gêmeos, cujo um deles faleceu ao nascer; 

VI - confecção de convênios entre o Estado e instituições do 
terceiro setor, que trabalham com luto parental, para oferecimento de 
fóruns, jornadas, palestras, ou capacitação de profissionais de saúde 
para acolhimento a pais enlutados ainda no hospital visando atualizar e 
orientar estes sobre os comportamentos e procedimentos quanto ao trato 
com as mães que perderam filhos, como por exemplo, meios de dar a 
notícia da morte do filho e orientações a respeito de grupos de apoio; 

VII - fomento de convênios entre instituições do terceiro setor 
que trabalham com luto parental para confeccionar caixas de memórias 
em parceria com faculdades, com o objetivo de oferecer a oportunidade 
de criar memórias e vínculo, que serão distribuídas gratuitamente nos 

hospitais conveniados; 
VIII - possibilidade da inclusão de disciplina optativa nas facul-

dades públicas e/ou privadas sobre luto em cursos de medicina e enfer-
magem, orientando os futuros profissionais em como acolher os pais e 
sobre o autocuidado dos profissionais da área da saúde; 

IX - incentivar pesquisas quantitativas sobre luto parental e suas 
consequências, como doenças psicológicas e psicossomáticas; 

X - criação de rede de acolhimento de pais no SUS, com super-
visão de psicólogos especialistas em luto e distribuição de materiais de 
orientação e informativos sobre luto; e 

XI - poderão ser elaboradas cartilhas sobre a humanização ao luto 
parental, que será entregue quando houver juntamente com a documen-
tação hospitalar no momento da alta.

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 N° 569/2021

DISPÕE sobre a inclusão de no-
ções de primeiros socorros no programa 
curricular de ciências ou disciplina si-
milar nas escolas públicas do Estado do 
Maranhão.

 Art. 1.º Fica estabelecida a inclusão de noções de primeiros so-
corros no programa curricular de ciências ou disciplina similar, nas es-
colas públicas do Estado do Maranhão. 

Parágrafo único. As aulas obedecerão ao conteúdo e tempo defi-
nido anualmente pelas iniciativas das secretarias responsáveis. 

Art. 2.º Entende-se como noções de primeiros socorros a orienta-
ção nos procedimentos em casos de acidentes. 

Parágrafo único. Será priorizado como conteúdo da matéria es-
pecífica no caput, o estudo de primeiros socorros. 

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor no ano letivo posterior ao ano de 
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 570/2021

Cria o programa de apoio psico 
socioemocional nos estabelecimentos de 
ensino da rede pública estadual de ensi-
no do Maranhão.

 Art. 1º Cria o Programa Psico Socioemocional nos Estabeleci-
mentos de Ensino da rede pública do Maranhão. 

Art. 2º O presente Programa visara prestar assistência psicológi-
ca e socioemocional ao corpo docente, discente e demais profissionais 
da educação da rede pública estadual que estão somatizando em seu 
cotidiano os efeitos da pandemia do COVID-19, refletindo na aprendi-
zagem desfavoravelmente. 

Art. 3º O presente Programa poderá contar com a parceria da Se-
cretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde e Secre-
taria de Ciência, Tecnologia e Inovação e através de convênio contar 
com o apoio de outras instituições públicas e privadas com habilidades 
socioemocionais e de terapia de grupo. 
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Parágrafo único. Fica garantido aos profissionais de educação 
o direito de atendimento psicológico por profissional externo ao seu 
ambiente escolar, caso entenda ser mais adequado para o seu processo 
terapêutico. 

Art. 4º O Poder Executivo poderá viabilizar financiamento para 
a execução do programa de apoio psico socioemocional, desde sua im-
plementação até o atendimento à comunidade escolar. 

Art. 5º O programa previsto no caput do artigo 1º poderá ser ar-
ticulado em parceria com os municípios, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde através dos CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. 

Art. 6º Os Estabelecimentos de Ensino poderão contemplar estra-
tégias e ações que versem sobre a temática em seus respectivos Projetos 
Pedagógicos. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

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

PROJETO DE LEI N° 571/2021

CRIA a Semana Maria da Penha 
nas escolas públicas e particulares de 
ensino médio.

Art. 1.º Fica instituída, nas escolas da rede pública e particular de 
ensino médio do Estado do Maranhão, a Semana Maria da Penha, na 
última semana do mês de março. 

Art. 2.º Serão ministradas palestras, oportunidade em que serão 
trabalhados temas como o que é a violência de gênero, a origem e a 
importância da Lei Maria da Penha, as formas de violência abrangi-
das pela lei (física, psicológica, moral, sexual, patrimonial), as medidas 
protetivas, os direitos da mulher e onde procurar ajuda nas situações de 
violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. 

Parágrafo único. Conforme forem sendo ministradas as pales-
tras, sempre que possível, serão agendadas visitas para que os estudan-
tes, acompanhados de educadores, em número determinado, realizem 
visitas ao Sistema de Justiça e Polícia, a fim de que conheçam de perto a 
realidade do trabalho realizado por esses órgãos no combate à violência 
doméstica. 

Art. 3.º Será trabalhado, com os estudantes, um roteiro de ativida-
des a serem designadas pelos educadores, cuja finalidade é desenvolver 
a reflexão e o debate crítico sobre a violência contra a mulher e os meios 
de combatê-la. 

§ 1.º No decorrer das atividades, haverá o fornecimento aos 
estudantes e educadores de cartilhas informativas sobre a Lei Maria da 
Penha e os direitos da mulher. 

§ 2.º As aulas poderão ser ministradas por Defensores Públicos, 
Policiais, Delegados, Promotores, Juízes e pessoas envolvidas com o 
Sistema de Tutela à mulher. 

Art. 4.º Fica o Estado do Maranhão autorizado a firmar convênios 
e acordos de cooperação técnica com entidades públicas e privadas para 
a consecução dos fins previstos nesta Lei. 

Art. 5.º As disposições contidas nesta Lei serão efetivadas nas 
escolas da capital a partir do ano letivo de 2022 e nas escolas do interior 
do Estado até o ano letivo de 2023.

Art. 6° 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 N° 572/2021

ASSEGURA o direito a acompa-
nhante ou a atendente pessoal à pessoa 
com deficiência nos hospitais públicos 
e privados, bem como nas unidades de 
pronto atendimento ainda que decretado 
estado de calamidade pública ou emer-
gência.

 Art. 1.º À pessoa com deficiência internada ou em observação é 
assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal nos hos-
pitais públicos e privados, bem como nas unidades de pronto atendi-
mento no âmbito do Estado do Maranhão, ainda que decretado estado 
de calamidade pública ou emergência, devendo o órgão ou a instituição 
de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em 
tempo integral. 

Parágrafo único. Os hospitais públicos, privados e unidades de 
pronto atendimento no âmbito do Estado poderão dispor de plano de 
contingência para emergências, com equipes técnicas preparadas para 
lidarem com pacientes com deficiência intelectual ou cognitiva. 

Art. 2.º Para fins desta Lei, considera-se pessoa com deficiência 
a que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de 
relacionar-se com o meio e de utilizá-lo, conforme preceitua o art. 2.º, 
inciso III, da Lei n. 10.098 de 19 de dezembro de 2000. 

Art. 3.º Caso haja descumprimento da presente Lei o infrator es-
tará sujeito às seguintes sanções: 

I - advertência;
II - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
III - multa em dobro em caso de reincidência. 

Art. 4.º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei estabe-
lecendo as normas necessárias ao seu fiel cumprimento. 

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

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

PROJETO DE LEI 573/2021

ASSEGURA a formação e capa-
citação dos profissionais da rede de en-
frentamento à violência contra a Mulher. 

Art. 1.º Fica assegurada a formação e a capacitação dos profis-
sionais da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, contem-
plando, dentre outras temáticas, questões referentes aos direitos sexuais 
e reprodutivos, às relações de gênero e violência contra as mulheres e a 
disciplina da Lei Maria da Penha (Lei Federal n. 11.340, de 7 de agosto 
de 2006), com destaque às especificidades das mulheres do campo e da 
floresta, indígenas, lésbicas e negras. 

Art. 2.º Para o cumprimento da presente Lei, o Poder Público 
poderá atuar em parceria com o sistema de justiça e o movimento de 
mulheres. 

Art. 3° 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
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PROJETO DE LEI N° 574/2021

DISPÕE sobre a vedação da exi-
gência de experiência prévia na seleção 
ou contratação de candidatos (as) às va-
gas de estágios, no âmbito do Estado do 
Maranhão.

 Art. 1.º Fica vedada, no âmbito do Estado do Maranhão, a exi-
gência de experiência prévia aos candidatos às vagas de estágio, na ad-
missão ou como critério de classificação nos processos de seleção ou 
contratação de candidatos(as) às vagas de estágio, nas esferas pública 
e privada. 

Art. 2.º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei a 
fim de garantir a sua devida execução. 

Art. 3.º 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 N° 575/2021

DISPÕE sobre a prioridade nas 
investigações para apuração de crimes 
contra a vida e desaparecimentos que 
tenham como vítima crianças e/ou ado-
lescentes no âmbito do Estado do Mara-
nhão.

 Art. 1.º Fica garantida a prioridade nos trâmites de procedimen-
tos investigatórios que visem à apuração e responsabilização de crimes 
contra a vida e outros crimes com resultado morte, inclusive na mo-
dalidade tentada, que tenham como vítima crianças e/ou adolescentes 
no âmbito do Estado do Maranhão, observando-se as disposições do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

§ 1.º Os procedimentos investigatórios instaurados devem ser 
identificados através de etiqueta na capa dos autos que fazem referência 
aos termos «Prioridade - Vítima Criança ou Adolescente». 

§ 2.º As comunicações internas e externas referentes aos 
procedimentos investigatórios serão identificadas com os termos 
«Prioridade - Vítima Criança ou Adolescente». 

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor no ato de sua publicação.

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

PROJETO DE LEI N° 576/2021

DISPÕE sobre a obrigatoriedade 
da comunicação dos Cartórios de Regis-
tro Civil ao Ministério Público, da reali-
zação de registro de nascimento realiza-
do por mães e/ou pais de menores de 14 
(quatorze) anos.

 
Art. 1.º Os cartórios de registros civis do Estado do Maranhão 

informarão ao Ministério Público Estadual o registro de nascimento 
realizado por pai e/ou mãe de menor de 14 (quatorze) anos, na data de 
nascimento. 

§ 1.º A informação deverá ser realizada com o envio da cópia de 
certidão de nascimento, no primeiro dia útil subsequente à lavratura do 
registro, sob pena de desobediência. 

§ 2.º O envio da cópia da certidão de nascimento deverá ser 
endereçado ao e-mail oficial do Ministério Público do Estado do 
Maranhão. 

Art. 2.º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que lhe 
couber.

Art. 3° 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 N° 577/2021

Dispõe sobre a isenção do paga-
mento de taxas de inscrição em con-
cursos públicos no âmbito do estado do 
Maranhão, as pessoas convocadas e no-
meadas para servirem à justiça eleitoral 
por ocasião dos pleitos eleitorais, e dá 
outras providências.

Art. 1º Ficam isentas as pessoas convocadas e nomeadas pela 
Justiça Eleitoral do Estado do Maranhão para prestar serviços no pe-
ríodo eleitoral, visando à preparação, execução e apuração de eleições 
oficiais, do pagamento de taxas de inscrição nos concursos públicos 
realizados pela Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias, 
Fundações Públicas e entidades mantidas pelo Poder Público Estadual, 
no âmbito do Estado do Maranhão. 

§ 1º Considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que 
presta serviços à Justiça Eleitoral como componente de mesa receptora 
de voto ou de justificativa, na condição de presidente de mesa, primeiro 
ou segundo mesário ou secretário, membro ou escrutinador de Junta 
Eleitoral, supervisor de local de votação, também denominado de 
administrador de prédio, e os designados para auxiliar os seus trabalhos, 
inclusive aqueles destinados à preparação e montagem de votação. 

§ 2º Entenda-se como período de eleição, para fins desta Lei, a 
véspera e o dia do pleito. 

§ 3º Na hipótese de ocorrer segundo turno no pleito eleitoral, 
considera-se cada turno uma eleição. 

§ 4º Para ter direito à isenção, o eleitor convocado terá que 
comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitora por, no mínimo, duas 
eleições, consecutivas ou não. 

§ 5º A comprovação do serviço prestado será efetuada através da 
apresentação de declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, 
contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno 
e da data da eleição, cuja cópia autenticada deverá ser juntada no ato 
da inscrição. 

Art. 2º Após a comprovação de participação em duas eleições, o 
eleitor nomeado terá benefício concedido a contar da data em que fez 
jus ao prêmio, por um período de validade de 04 (quatro) anos. 

Art. 3º 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
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PROJETO DE LEI N° 578/2021

Dispõe sobre normas de concursos 
públicos para profissionais da área de 
saúde que atuaram no combate covid-19 
no âmbito da administração pública es-
tadual no estado de Maranhão.

 Art. 1º Os concursos públicos para os profissionais da área da 
saúde no âmbito da Administração Pública Estadual do Estado de Ma-
ranhão deverão contar como título o tempo de serviço prestado, aos 
hospitais públicos da rede municipal ou estadual ou federal e hospi-
tais privados, pelos profissionais de saúde que atuaram diretamente no 
combate à COVID-19, causada pelo coronavirus, durante o tempo de 
vigência do estado de calamidade pública. 

Parágrafo único. O tempo de serviço prestado pelo profissional 
de saúde para contar como título deverá ser de no mínimo 240 (duzen-
tos e quarenta) horas trabalhadas no combate direto a COVID-19. 

Art. 2º Os profissionais do setor administrativo hospitalar, au-
xiliar de serviços gerais, motorista de ambulância, porteiro, maqueiro, 
atendente e similares, se inclui nesta Lei desde que comprovado o tem-
po de serviço prestado nos hospitais durante o tempo de vigência do 
Estado de Calamidade. 

Art. 3º O tempo de serviço para que possa contar como título, 
deverá ser atestado pelo Diretor Geral do Hospital da Rede Pública ou 
Privada que o profissional da área de saúde prestou serviço.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 
Art. 5º 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 RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 065 /2021

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense a Ricardo Barbiere.

Art. 1o É concedido o Título do Cidadão Maranhense a Ricardo 
Barbiere.

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

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA). 16 de dezembro de 2021.

Rafael Leitoa
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Ricardo Barbieri
Nasceu em Ribeirão Preto (SP) no ano de 1955. É o filho caçula, 

de cinco irmãos, de José Barbieri Filho (farmacêutico e professor da 
Faculdade de Farmácia da USP) e de Antonia de Freitas Barbieri (cos-
tureira e prendas domésticas). 

Despertou interesse pelo estudo de plantas e animais por influên-
cia de seu irmão mais velho, que estudava Agronomia, bem como devi-
do ao fato de morar, durante a adolescência, atrás do zoológico muni-
cipal, local que atravessava ao ir para o colégio e onde se divertia com 
os amigos nos períodos livres e se entusiasmava com a flora e fauna do 
local.

Cursou Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade 
de São Paulo em Ribeirão Preto (1975-1978) e, durante um curso de 
extensão em Limnologia com a participação da mestranda em Ecolo-
gia e Recursos Naturais da UFSCar Cristina Souza Freire Nordi, ficou 

interessado em conhecer a pós-graduação na UFSCar. O entusiasmo 
pela ciência Limnologia surgiu nesse curso e, posteriormente, foi con-
vidado pela mestranda a conhecer o então PPGERN da UFSCar. Após 
se graduar, em dezembro de 1978, viajou até São Carlos para conhe-
cer o PPGERN e conversar com o Prof. Dr. José Galizia Tundisi, com 
quem pleiteava um estágio. Porém, devido à grande carga de trabalho e 
grande quantidade de orientandos que tinha, levou-me para conhecer o 
Prof. Dr. Francisco de Assis Esteves, recém chegado da Alemanha, com 
quem fui estagiar a partir de março de 1979. 

Em sua vida, acadêmica e pessoal, foi um marco a interação com 
“Chico Esteves”. Seu dinamismo e empenho para o desenvolvimento 
da Limnologia, naquele início na UFSCar especialmente para o conhe-
cimento da ecologia de macrófitas aquáticas nos reservatórios do esta-
do de São Paulo, projeto coordenado pelo Prof. Tundisi, entusiasmava 
todos que trabalhavam em seu laboratório. Junto a esse fato, veio o 
estímulo para apresentar os dados em eventos e publicá-los em anais e 
revistas científicas. Em agosto de 1980, Ricardo fez seleção para o PP-
GERN e foi aprovado. Como aluno, foi o primeiro orientando de “Chi-
co Esteves” a defender a dissertação em Ecologia e Recursos Naturais 
pela Universidade Federal de São Carlos em março de 1984. Foi um 
período muito produtivo e enriquecedor cientifica e pessoalmente. Com 
“Chico” conheceu vários sítios limnológicos como as lagoas (lagunas) 
costeiras do Rio de Janeiro, o Poço Verde e a represa de Três Marias em 
Minas Gerais além de diversas represas em São Paulo. 

A vontade de trabalhar “fora” levou Ricardo Barbieri para o nor-
deste. Em maio de 1984, foi chamado pelo Laboratório de Hidrobiolo-
gia, órgão suplementar da UFMA (Universidade Federal do Maranhão) 
usufruindo de uma bolsa do CNPq para “fixação regional”. Juntamente 
com o Prof. Florimar de Jesus Aranha, montou um laboratório de Lim-
nologia. Em 1987 passou em concurso público e fui efetivado professor 
assistente na universidade, onde permaneceu até 1990, realizando pes-
quisas e ministrando aulas para o curso de Ciências Biológicas. Tam-
bém foi muito ativo nesse período, nas discussões extra universidade 
relativas ao meio ambiente do estado, pois haviam poucos especialistas 
no assunto. Por influência de alguns colegas da UFMA, desde 1988, 
pensava em fazer o doutorado na França com a possibilidade de uma 
bolsa de estudos do Programa CAPES-COFECUB. Todavia, decidiu 
casar em novembro de 1988 e mudou a idéia de ir para a França. Em 
1990, fez contato com o Dr. Francisco Esteves, nessa época já transfe-
rido para a UFRJ, para realizar o doutorado pelo PPGERN da UFSCar, 
sob sua orientação. 

No início de 1991, mudou para o Rio de Janeiro já com família 
constituída. Tinha elaborado um plano para desenvolver a tese sobre a 
produção primária nas lagoas costeiras do Parque Nacional da Restin-
ga de Jurubatiba, mas “Chico” o convenceu a desenvolver um projeto 
sobre o crescimento da vegetação de igapó na área impactada do lago 
Batata (PA). Após um ano de trabalho no Pará, teve a tristeza e decep-
ção de ter a pasta com tabelas e dados brutos desaparecida durante um 
assalto na rua. Depois de quatro anos e meio de bastante preocupação 
em ter que deixar a família no Rio a cada três meses, o prazer de passar 
12 dias em plena Amazônia paraense trabalhando e muito laboratório na 
UFRJ, a tese foi defendida em dezembro de 1995 (doutor em Ciências). 

Retornou ao Maranhão em janeiro de 1996, pois já tinha usufruí-
do de todo o tempo concedido para o afastamento da UFMA. Partici-
pou da criação do Departamento de Oceanografia e Limnologia (DEO-
LI) e do Programa de Pós-graduação (PPG) em Saúde e Ambiente no 
mesmo ano, juntamente com uma massa crítica de pesquisadores na 
área ambiental. Em 1997, com o Prof. Dr. José Policarpo Costa Neto 
e mais quatro colegas limnólogos, além de vários estudantes de inicia-
ção científica, iniciamos um grande projeto na Baixada Maranhense, 
uma área alagável de quase 18.000 km2 de características semelhantes 
aos sistemas rio-planície amazônicos, com subsídio do CNPq (Edital 
Universal). Foram quatro anos de intensas pesquisas em três bacias da 
microrregião e muita satisfação com o trabalho realizado para o co-
nhecimento ecológico e limnológico da Baixada Maranhense. Muito 
aprendeu e também repassou.

Nesse meio tempo, passou em concurso para professor titular da 
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Universidade Federal do Maranhão em 1998. No ano de 1999, partici-
pou da criação do curso de graduação em Ciências Aquáticas, que tinha 
uma idéia inovadora. Porém foi recomendada pelo MEC a mudança 
para graduação em Oceanografia, a qual foi atendida somente a partir 
de 2008. Após várias discussões internas e indicações de pesquisadores 
em Ecologia no Brasil e exterior, o Departamento de Oceanografia e 
Limnologia e o Departamento de Biologia iniciaram o PPG em Susten-
tabilidade de Ecossistemas no ano de 2002, com o apoio da CAPES, do 
qual foi professor, orientador e coordenador. Continuou as pesquisas na 
Baixada Maranhense até 2015, com apoio do PPGSE e foram produzi-
das várias dissertações. Cujo fato lamentável é a existência de poucas 
publicações produzidas dessas dissertações.

Ao mesmo tempo, no ano de 2009, foi convidado por uma co-
lega (coordenadora) a participar do Programa CAPES - Wageningen 
– edital CGCI – n.020/2007, para um estágio de pós-doutorado na Ho-
landa. Passou três meses na Wageningen University and Research Cen-
ter (WUR) - Holanda (2010), estudando “efeitos da decomposição de 
macrófitas aquáticas na química da água - in vitro”, durante o inverno 
europeu. Foi uma experiência inusitada e gratificante. Também lamenta 
aqui ter feito um manuscrito que ainda não foi publicado.

Em 2014, o PPG em Sustentabilidade de Ecossistemas obteve 
uma avaliação negativa da CAPES e teve de encerrar suas atividades 
em 2015. A partir de 2016, decidiu afastar-se dos cursos de pós-gra-
duação, pois não conseguiu manter mais a produção. Teve atividades 
somente no curso de graduação em Oceanografia, onde me dediquei 
às aulas em Limnologia Geral, Ambientes Continentais Aquáticos e de 
Transição, Metodologia da Pesquisa Científica, e Primeiros Socorros 
em Alto Mar. Também auxiliou a coordenação do curso no incentivo 
à experiência embarcada dos alunos, na área costeira do estado e nos 
baixos cursos dos rios. 

O último projeto de pesquisa, coordenado por Ricardo Bar-
bieri, foi Dinâmica hídrica relacionada à distribuição dos peixes 
estuarinos no baixo curso do rio Pindaré e o impacto das atividades 
antrópicas na biodiversidade aquática e na pesca, com o apoio na 
execução e coordenação do Prof. Walter Luis Muedas Yauri, cujo rela-
tório foi entregue à FAPEMA em setembro de 2016.

Também participou de comitês externos à instituição, como re-
presentante da UFMA, junto à Secretaria de Infraestrutura do Estado, 
junto ao Projeto Água Doce do governo federal de 2017 a 2020, e da 
Comissão Pró-comitê do rio Pindaré entre 2018 e 2020.

Aposentou-se como professor titular da UFMA, em novembro 
de 2020.

Projetos desenvolvidos na Baixada Maranhense
Departamento de Oceanografia e Limnologia

UFMA

HISTÓRIA:
1985-1986. Estudos limnológicos e pesqueiros no Lago Açu - 

Baixada Maranhense (várzeas)

1997-2000. Ecologia e Sustentabilidade de Três Ecossistemas 
Aquáticos Característicos da Baixada Maranhense.

2000-2001. Estudos de exploração sustentada do potencial pes-
queiro em alguns lagos dos trechos alto e médio da bacia do rio Turia-
çu - Baixada Maranhense.

2002-2003. Estudos de exploração sustentada do potencial pes-
queiro em alguns lagos dos trechos alto e médio da bacia do rio Turia-
çu - Baixada Maranhense.

2010-2012. Validação e otimização de tecnologia para redução 
da acidez do solo e da água em viveiros de peixes em uma comunidade 

ribeirinha da bacia do rio Pericumã - Baixada Maranhense.

2012-2013. Validação e otimização de tecnologia para redução 
da acidez do solo e da água em viveiros de peixes em uma comunidade 
ribeirinha da bacia do rio Pericumã - Baixada Maranhense.

2014-2016. Dinâmica da água relacionada à distribuição dos 
peixes estuarinos do baixo curso do rio Pindaré e ao impacto das 
atividades antrópicas na biodiversidade aquática e na pesca.

Como dissertações de mestrado:
2015. Avaliação da sustentabilidade dos sistemas de 

abastecimento de água na área urbana do município de Pinheiro, 
Baixada Maranhense.

 2016. Avaliação das águas subterrâneas do entorno dos 
cemitérios do Gavião e Parque da Saudade e seus possíveis impactos 
na saúde pública, São Luís - MA.

MOÇÃO N° 97/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno dessa Casa Legis-
lativa, solicitamos o envio de moção de aplausos à minha mãe Antonia 
Adelaide de Oliveira Pereira, que comemorou mais uma primavera no 
dia 12 de dezembro.

Sendo, portanto, merecedora de todas as homenagens por ter sido 
sempre um exemplo de mulher, ser humano, amiga, empresária e mãe 
extraordinária.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração a Antonia 
Adelaide de Oliveira Pereira.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 de dezembro de 
2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 468 /2021

Senhor Presidente,
 
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-

queiro a Vossa Excelência, após aprovação do Plenário, que sejam en-
viadas mensagens de congratulações ao Promotor de Justiça, Senhor 
Gilberto Câmara França Júnior, parabenizando-o pela sua reeleição à 
presidência da Associação do Ministério Público do Estado do Mara-
nhão (AMPEM).  

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021. - Roberto 
Costa - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5896 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO 
DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTU-
RA DO MARANHÃO, CLAYTON NOLETO SILVA, solicitando 
que aprecie a possibilidade de DA RECUPERAÇÃO ASFALTICA 
DA RODOVIA MA 262 NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE 
PARNARAMA À MATÕES, no Estado do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
realizado a recuperação asfáltica da rodovia MA 262 no trecho que liga 
a cidade de Paranarama ao município de Matões. Desta forma se faz ne-
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cessário o atendimento desta proposição, com o intuito de amenizar os 
problemas de acesso nesta região presente solicitação é oriunda da soli-
citação dos moradores que estão cansados de viver no abandono a MA 
262 apresenta estrada com buracos dificultando o acesso da população.  

Além disso, as péssimas condições de tráfego na MA-262 faci-
litam a ação de assaltantes e trazem prejuízos para os produtores da 
região, que ficam impossibilitados de escoarem seus produtos. Os mo-
toristas que trafegam pela estrada são atingidos pela quebra de peças de 
seus veículos. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 15 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ROBERTO COSTA - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o senhor Deputado César Pires por cinco minutos, sem 
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) – Deus abençoe a todos nós! Senhor Presidente Othelino Neto, 
senhores Primeiro Secretário Roberto Costa e Segunda Secretária Cleide 
Coutinho, meus pares. Quero desejar a todos vocês um natal cheio de 
paz, de saúde e de prosperidade e um ano novo também com muita 
prosperidade, com muitos votos de que todos vocês posam desfrutar 
de tudo aquilo que vocês exercitaram e praticaram aqui no exercício 
dos seus mandatos. Presidente, eu estive na região do Baixo Parnaíba 
e acompanhei algo que eu confesso que pensei não existir mais. Eu 
me refiro à precariedade do atendimento no campo da saúde naquela 
região. Primeiro, o Estado tinha um convênio com o hospital regional 
de Araioses, que o hospital recebia quinhentos e dezessete mil reais por 
mês. Foi suspenso, porque o hospital estava inadimplente com as suas 
certidões, sobretudo as certidões federais que impediam e impedem 
de receber. E houve um distrato entre o Estado e aquele hospital. 
Acompanhei agora algo ainda mais precário: o Piauí é que recebia 
as parturientes. E eu estou me referindo às parturientes e às situações 
de alta complexidade. Agora o Governo do Piauí trancou as portas do 
único hospital em Parnaíba que servia toda aquela região, considerando 
que Chapadinha não tem estrutura mínima nem sequer para atender 
a situação que está hoje. É um gesto de pouca responsabilidade do 
Governo Flávio Dino com aquela região do Baixo Parnaíba. São 
Bernardo até Água Doce, passando por Araioses, Tutóia, Santa Quitéria, 
Santana, Milagres, não tem atendimento de alta complexidade, não tem 
atendimento básico sequer. E as ambulâncias que, às vezes, carregava 
os pacientes para Parnaíba, o Secretário Estadual do Piauí fechou as 
portas. E tem gente morrendo, e o Governo mentindo. Inclusive, na 
última reunião nossa de prestação aqui, eu vi rasgamento de seda, 
elogios à Secretária de Saúde, mas lá na ponta isso não acontece. O 
Governo não cumpriu as suas obrigações com o Piauí, e o Piauí, que 
se julga mais pobre do que nós, era o que dava assistência para nós. 
E olha que lá não tem esse gasto com mídia que se tem aqui. Senhor 
Governador, gaste menos com mídia e mais com a saúde do Maranhão. 
Nós estamos tratando de vidas, Governador. No Baixo Parnaíba, o povo 
está morrendo porque o hospital lá de Parnaíba não atende mais, porque 
o Governo Estadual está inadimplente com o cumprimento de seu 
dever nessa relação com o Piauí. Senhores, é terrível isso. São morte, 
senhores, na região do Baixo Parnaíba por falta de atendimento médico. 
A estrutura do Estado não tem na região, e o que tinha do Piauí agora 
fechou as portas, eu vou repetir, não é só uma questão que vemos aqui 

de salário, não, de aumentos precários que o governador está dando, 
que funcionário público não vota mais nele, por conta desse descaso, 
agora na região o que se assiste lá? Desassistência no campo da saúde, 
inadimplência no cumprimento do dever, e o povo morrendo, morrendo 
de parto, eu vou repetir, morrendo do parto. Foram essas reclamações 
que eu escutei das lideranças políticas, dos prefeitos daquela região, de 
vereadores daquela região, senhor, o que se faz diante disso? Qual é a 
alternativa que se tem? Ou tudo isso está muito certo para essa Casa, 
porque o nosso silêncio, é terrível a região da saúde do Baixo Parnaíba. 
Tenho até um devido apreço pelo Secretário Lula, mas como é que eu 
posso me silenciar diante de tanta calamidade no campo da saúde, de 
tanta dificuldade. Senhores, o Piauí, dizem que é mais pobre do que 
nós, sofre as intempéries da seca muito mais do que nós, mas consegue 
resistir e dar resposta aos seus munícipes. E nós não conseguimos, 
pura incompetência de gestão do Governo Flávio Dino, no campo da 
saúde, que alguém aqui que é votado lá me diga o contrário de que isso 
não está acontecendo, que se aventure a vir aqui e desdizer o que eu 
estou dizendo, de ser contra a população, de ser a favor de mortes da 
população. É a única forma que tem, senhores, eu estou reverberando, 
dando luz, dando eco, a angústia daquele povo, das lideranças políticas, 
que ficam impotentes diante da impotência, diante da incapacidade de 
resposta do próprio Estado. Senhores, a sorte está lançada, o povo do 
Baixo Parnaíba está clamando por saúde. E o Piauí atendendo e agora 
fechou as portas, já não atendem mais as ambulâncias do Maranhão. As 
pessoas com parto têm que dizer que moram no Piauí com a carteira 
de identidade do Maranhão, mesmo assim está complexo, mesmo 
assim está com dificuldade. É preciso uma resposta, Senhor Secretário 
de Saúde, do porquê que isso não está acontecendo, do porquê que o 
Piauí que é o nosso pronto-socorro, e não o Maranhão atende. Fica 
aqui, senhores, a minha reivindicação, meu apelo e sobretudo a minha 
angústia em nome daquele povo todo do Baixo Parnaíba.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Dr. Yglésio V.Exa... Registro a presença no Plenário de 
representantes da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. 
Senhor Jorge Fortes, Presidente do Sindibebidas. Senhora Onzima 
Piosque, gestora do projeto CARTMAN. Senhor Celso Gonçalo, Vice-
Presidente da FIEMA. Roberto Tannus, Alberto Aboud e Roberto 
Bastos, todos compõem a FIEMA. Permutando com o Deputado Dr. 
Yglésio, Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente Othelino, senhoras deputadas, senhores 
deputados, imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio 
e TV Assembleia. Estão aqui também, no plenário, os representantes 
da Fiema e, em nome do presidente do Sindicato de Bebidas, Jorge 
Forte, quero saudar todos que fazem parte da Fiema e que estão aqui 
nesta sessão de hoje. Senhor Presidente, senhores e senhoras, eu estive, 
recentemente, com o Governador Flávio Dino, na cidade de Nina 
Rodrigues. Nós fizemos importantes inaugurações na região de Vargem 
Grande e Nina Rodrigues, na área de educação, na área de agricultura. 
Quero destacar aqui o empenho do governador em cumprir as emendas 
que foram destinadas por mim para as cidades de Nina Rodrigues e 
Vargem Grande. Em Nina Rodrigues, principalmente a reforma do 
mercado, o equipamento para o hospital da cidade, a reforma da Praça 
da Família que está sendo feita e deve ser inaugurada até o final de 
fevereiro, começo de março, além da pavimentação de ruas com bloquete 
e asfalto. É uma grata satisfação, o governador também aceitou, acatou 
o pedido meu e do Prefeito Rodrigues da Iara, de todos os vereadores, 
de toda comunidade da cidade para o Restaurante Popular ser instalado 
na cidade de Nina Rodrigues. Um importante implemento do prédio 
público que dará destaque à questão de almoços e jantares a R$ 1 na 
cidade de Nina Rodrigues. Eu pedi também, naquele momento, que 
o governador fizesse, na cidade de Coroatá, um restaurante popular, 
tendo em vista que Vargem Grande já tem, Nina Rodrigues vai ter e 
Peritoró tem. Coroatá é uma área que converge uma série de serviços 
públicos e muita gente da minha região vai a Coroatá atrás de serviços 
públicos, então agora vai ter um almoço e um jantar decente a um 
preço muito acessível. Eu queria agradecer a questão de o governador 
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ter sido sensível aos pleitos do prefeito, dos vereadores da cidade de 
Nina Rodrigues e dizer dessa minha vontade de, em um breve tempo, 
inaugurar também um Restaurante Popular na cidade de Coroatá. 
Agradecer a toda a comunidade que foi lá nos ouvir, fazer a sua presença 
e reivindicar uma série de serviços e informações ao governador do 
estado do Maranhão. Dizer da minha preocupação com as estradas do 
Maranhão, principalmente agora que já estamos entrando no período do 
inverno, dizer que boa parte delas, eu acho que tem que vir um relatório 
para esta Casa, um relatório para as entidades, para a Fiema, para todos 
aqueles que usam, para os sindicatos de comércios, dos varejistas, 
daqueles que usam as estradas do Maranhão, tanto as federais quanto 
as estaduais, nós temos que ter um relatório anual de como estão, como 
a gente vai fazer essa manutenção e essas correções para o próximo 
ano. Eu entendo que todos esses envolvidos na produção, na geração de 
emprego, no comércio do Estado do Maranhão sentem essa dificuldade 
de terem informações mais precisas sobre a questão da malha rodoviária 
no Estado do Maranhão, tanto estadual quanto federal. Tenho recebido 
inúmeras reivindicações de como ficarão, como estarão ano que vem 
alguns desses acessos que fazem com que a produção do Estado do 
Maranhão e a geração de emprego possam ser facilitados, e também 
a questão da prestação de serviço no Estado do Maranhão. Fico feliz 
em saber que o Maranhão está agora trilhando pela questão dos trilhos. 
Algumas das reivindicações nossas, ao longo dos anos, é que nós do 
Estado do Maranhão, devido a nossa imensa produção, a nossa geração 
de emprego, a nossa ligação do comércio entre a região Norte e Sul e a 
ligação do Porto do Itaqui, tenha que ter uma maior malha rodoviária. 
Alguns desses leilões que estão sendo feito para melhorar vão fazer 
com que o Estado do Maranhão, que já tem hoje a Transnordestina e 
tem a Ferrovia dos Carajás, possa ter elos de ligações e aumentar o fluxo 
através da rede ferroviária do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes. Permutando 
com o Deputado Yglésio, a Deputada Dra. Helena Duailibe. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem 
revisão da oradora) - Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, 
demais colegas, deputados, servidores desta Casa, imprensa, e todos 
que nos assistem, hoje, nesse dia tão importante. Subo aqui para falar 
de uma coisa não muito boa. Hoje, pela manhã, no início da madrugada 
partiu para o encontro do pai o padre João de Fátima, que, desde o 
ano de 1970, está aqui no Maranhão prestando enorme serviço para a 
nossa Igreja Católica. Toda a comunidade do bairro de Fátima e do Sítio 
Pindorama conhece aquele homem. Aquele que se tornou para nós um 
santo abnegado, se doando sempre para as pessoas mais vulneráveis 
e que deixou um legado muito importante para nós católicos. Nós 
todos tivemos a oportunidade de aprender muito com o Padre João de 
Fátima. E nos últimos anos de sua vida, mesmo com a saúde bastante 
fragilizada, foi acolhido pelos membros da Comunidade Shalom, onde 
ficou os seus últimos dias. É um exemplo de sacerdote, é um exemplo 
realmente de pessoa humana que nos deixa para, com certeza, agora 
junto do Pai, colher os frutos daquilo que plantou aqui na Terra. Seu 
sepultamento deve ser hoje à tarde, lá na igreja do bairro de Fátima, onde 
ele prestou seus grandes serviços. Eu também subo aqui para destacar o 
Programa Maranhão Musical. Quero parabenizar o Governador Flávio 
Dino, o Secretário Anderson Lindoso, por este trabalho tão lindo. E 
nós pudemos na sexta-feira entregar 107 kits musicais para igrejas 
católicas, comunidades, onde nós tivemos a presença de vários padres 
que foram receber esses kits, foram indicados pelo nosso Bispo Dom 
Gilberto Pastana, e outros 50 kits foram indicados por mim. E é um 
momento assim, muito emocionante. Eu mesma lá falei da importância 
de se fortalecer a evangelização, por meio da música. Dei até o meu 
testemunho que quando estava doente o que me consolava era a música 
e as músicas católicas realmente acalmam o coração, fortalecem a 
mente. E esse programa não só faz com que a gente tenha esse lado 
evangelizador, mas também traz muitos jovens para a Igreja, jovens 
que precisam no momento de formação, no momento inicial estarem 
trabalhando em função do próximo. E onde é que eles vão encontrar 
essa formação, onde é que eles vão se abastecer de uma forma correta? 

É justamente na Igreja, então esse Programa Maranhão Musical que não 
só tem sido beneficiada a Igreja Católica, mas também muitas Igrejas 
Evangélicas. E aqui eu quero também parabenizar o Pastor Enios que 
também tem grande parte nesse Programa porque, na verdade, é uma 
coisa muito importante para as nossas Igrejas. E por fim desejar a todos 
os colegas um Feliz Natal, nós estamos aqui, nesse momento, cheios de 
esperança, sabemos que precisamos cada dia mais renovar os nossos 
corações, fazer com que a gente realmente tenha o espírito do Natal. 
Qual é o espírito do Natal? É a fraternidade, é solidariedade, é a fé, não 
só agora, mas todos os dias do ano. Muito obrigada.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Estamos chegando, muito 
provavelmente, à última sessão da Assembleia Legislativa do ano de 
2021, um ano muitíssimo complicado do ponto de vista econômico, do 
evidente empobrecimento da nossa população não apenas do Maranhão, 
mas também do Brasil. Um ano muito difícil para todas as famílias que 
tiveram que ver, diariamente, elevação de preços nas suas contas de 
energia e gás, sentindo todo dia o peso da inflação no supermercado. 
O próprio Poder Público que vem sofrendo, ano a ano, com a queda de 
arrecadação porque, quanto mais a economia vai mal, pior é a nossa 
arrecadação. E aí nós temos o dilema de conviver com as expectativas 
das pessoas em relação à atuação dos governantes, dos parlamentares 
e a resposta que estes dão também à sociedade. Então, a gente chega 
ao final do ano cumprindo, mais uma vez, nossa missão. Já é o terceiro 
ano consecutivo, nesta Casa, sem uma falta à votação. Três anos, nesta 
Assembleia, sem nenhum tipo de falta nas votações em plenário. Na 
CCJ, no período que nós participamos, em 2019 e 2021, a gente pode 
falar tranquilamente que temos mais de 95% de comparecimento às 
sessões. Da mesma forma na Comissão de Saúde. Então, nós seguimos 
fazendo as coisas com a responsabilidade que nos permite inclusive, 
Presidente, comemorar uma decisão da moralidade administrativa e 
da moralidade no Judiciário também ontem. Muito provavelmente, 
parafraseando aqui o que o Doutor Ronaldo falou ontem, Francisco 
Ronaldo que foi desembargador recém-empossado, que ontem proferiu 
um dos votos mais importantes do Judiciário maranhense, com a 
Desembargadora Graça Duarte, aposentando, nos dois processos 
julgados, compulsoriamente, um dos maiores marginais que já foram 
vistos dentro do sistema judiciário brasileiro. Nós não estamos tratando 
de um magistrado, a despeito do que a Associação dos Magistrados fez, 
fazendo nota de desagravo em relação ao referido. Ontem, a Justiça 
deu resposta inclusive à própria Associação de Magistrados. Duas 
vezes aposentado e ainda aguarda processos criminais, inclusive um 
deles está com o Desembargador José Luís, que, diga-se de passagem, 
é um dos melhores juristas do estado do Maranhão, pessoa de índole 
ilibada, moral nas suas decisões, justiça acima de tudo. Então, Sidarta 
Galtama, foi aposentado compulsoriamente. Eu tenho certeza que nós 
vamos conseguir, inclusive, retirar essa aposentadoria, perder o cargo, 
porque não merece receber mais de R$ 25 mil por mês para ficar em 
casa fazendo chinelada e, ainda além de tudo, vivendo dos negócios que 
construiu a vida toda a custo das vendas de sentenças que proferiu. Foi 
aposentado compulsoriamente. Recebi ontem o dia todo parabéns dos 
advogados de Caxias, principalmente, que, há muitos anos, conviviam 
com esse marginal de toga, fazendo acordos o tempo todo, acordos 
espúrios, diga-se de passagem, dentro da Justiça de Caxias. Então é o 
fim da grilagem de terra normatizada dentro do judiciário. É o fim pra 
Caxias das vendas de sentenças de consignados. É o fim das vendas de 
vagas de Medicina para a UEMA de Caxias. E ele é página virada na 
história. Faço o apelo, aqui, num segundo ponto do pronunciamento, 
em relação à necessidade de se olhar a situação dos funcionários da 
saúde. Eu estou tratando das pessoas que seguraram no momento mais 
difícil da pandemia, que foram os enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, psicólogos, 
todas as pessoas que constroem o sistema público de saúde que, pelo 
fato de não serem servidores estatutários, em sua imensa maioria, serem 
empregados da EMSERH, públicos da EMSERH, ou médico sem 
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qualquer tipo de segurança jurídica nas suas contratações, ou todas as 
outras classes que não foram incluídas numa perspectiva de aumento. 
Essas pessoas precisam de valorização em seus contracheques. Um 
minuto a mais por favor de tolerância, Senhor Presidente, um minuto a 
mais. Então nós temos que olhar por essas pessoas dentro da perspectiva 
do orçamento do Estado. Vou citar o exemplo dos médicos há dez anos 
sem um centavo a mais no plantão. E, em média, essas licitações que 
têm sido feitas, principalmente pela EMSERH, de maneira sanguinária 
tem levado uma redução ainda de 20% dentro dos vencimentos dos 
colegas. Então está cada vez mais difícil fazer medicina no interior, 
por exemplo, em que o custo do plantão subiu, a gasolina aumentou, 
mais do que dobrou nesse período. E a gente faz esse apelo: os colegas 
precisam ser incluídos dentro dessa perspectiva de restruturação de 
valores para o ano que vem. Fica aqui o nosso apelo. Em relação ao 
Moto Club subo aqui para dizer que foi uma das missões mais difíceis 
que recebemos na nossa vida, mas que aceitamos com tranquilidade 
e já começamos organizar. Precisamos, para vencer esses desafios .....

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Peço que liberem o microfone para o Deputado Yglésio concluir o 
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Precisamos, nesse 
momento difícil, de parcerias. E parcerias são feitas com os entes 
públicos também. O Governo do Estado tem nos recebido bem em 
relação ao esporte maranhense. Já a Prefeitura de São Luís, desde o dia 
23 de novembro, que eu estou com ofício na mesa do senhor Eduardo 
Braide, do Prefeito de São Luís, que não tem tido qualquer respeito 
com a torcida do Moto Clube, com a nação rubro-negra. Mandou 
essa semana o Ricardo Diniz, que não decide nada, que é um sujeito 
sensacional, mas que não vai decidir sobre lotação de Castelão, não vai 
decidir sobre parceria de Nhozinho Santos com Moto Clube. Ele não 
tem poder decisório, para ser recebido. Agora, interessante que eu que 
fui aliado do Braide no segundo turno e servi para muita coisa, para ser 
ouvido, para ser recebido, quando era candidato, agora que é prefeito 
para tratar de um tema do clube, não sou recebido. Isso aí é o bom pago 
que a política dá. Então, fica aqui o registro para torcida do Moto Club 
saber o que está acontecendo. O Eduardo Braide, quando for no estádio 
é para tomar vaia da torcida, porque o que está sendo gestado lá dentro 
é uma tentativa por parte da prefeitura de inviabilizar a gestão. E se tiver 
de ir para o Castelão, para ter atendimento impessoal, justo, nós vamos. 
Agora, o Nhozinho, é a casa do Moto. O prefeito tem que respeitar o 
Moto Club de São Luís. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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 Deputadas e Senhores Deputados, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais 
cordial, bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas 
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população. 
Senhor Presidente, agora pela manhã, nós fomos recepcionar, na porta 
da Assembleia, manifestantes que, de forma pacífica, estão ocupando a 
frente da Assembleia, lutando por seus direitos. No século passado, um 
senador da República, um advogado, já dizia que aquele que não luta 
por seus direitos não é digno de tê-los. Servidores públicos do Estado 
do Maranhão estão nesse momento reivindicando seus direitos, foram 
sete anos de descaso do Governador Flávio Dino, sete anos de abandono 
por parte do Governador Flávio Dino, sete anos que ele não teve o olhar 
cuidadoso para o serviço público, sete anos que gastou com propaganda 
enganosa, propaganda mentirosa e não deu atenção aos servidores. Isso 
foi demonstrado e mostrado ao longo dos últimos sete anos. E é por 
isso que hoje vamos prestar solidariedade aos servidores públicos que 
estão na porta da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São 
policiais militares, são policiais civis, são professores, são funcionários 
da AGED, do IPREV, são funcionários do DETRAN. E eu quero abrir 
o destaque maior para o DETRAN. Estamos nos últimos três meses 
trazendo denúncias do descaso no DETRAN, não é a primeira, nem a 
segunda, nem a terceira vez, muito antes, muito antes dos servidores do 

DETRAN declararem, deflagrarem greve, nós já estávamos fazendo essa 
discussão. Deputado Zé Inácio, só rapidinho, deputado Zé Inácio, tem 
orador na tribuna, deputado Zé Inácio, e a nossa denúncia permanente 
aqui para que pudesse ser corrigido. Seu Francisco Nagib está pintando 
e bordando no Detran e ninguém diz nada. Eu, Deputado Wellington 
do Curso, não tenho nada com o senhor Francisco Nagib, não tenho 
nada contra ele, a pessoa física, o CPF dele nada, mas, enquanto gestor, 
enquanto diretor, está destruindo o Detran. Eu trouxe essas denúncias, 
na tribuna da Assembleia Legislativa, assim que ele assumiu, em março, 
ele cometeu crimes, crime de nepotismo, contratos irregulares, contrato 
que passa de R$ 16 milhões, perseguição, e agora cometendo crime 
eleitoral, pois comprou 20 mil capacetes e está distribuindo capacetes 
e coletes, fazendo campanha eleitoral antecipada no interior do estado. 
Isso é vergonhoso. Cadê o líder do Governo que não diz nada? Cadê os 
deputados da base que não dizem nada? O diretor do Detran comprou 
20 mil capacetes e coletes e está distribuindo, no interior do estado, 
fazendo campanha eleitoral antecipada. Eu pergunto aos deputados: V. 
Ex.ªs receberam a cota de V. Ex.ªs de capacete e de coletes ou é só o 
diretor do Detran que está cometendo crime, distribuindo capacete e 
colete com o dinheiro público? São 20 mil capacetes. São 20 mil famílias 
que estão sendo beneficiadas? Não! V. Ex.ªs não entenderam ainda. 
O mesmo governador que tomou 50 mil carros e motos, entendam, 
senhoras e senhores, Flávio Dino tomou, de forma covarde, 50 mil 
carros e motos dos trabalhadores maranhenses, leiloou mais de 15 mil 
motos dos trabalhadores maranhenses e agora vem distribuir capacete. 
Esse capacete, Deputado César Pires, está sendo distribuído no valor 
de R$ 70, R$ 80, R$ 120, fruto do que o Flávio Dino fez, da maldade 
praticada. Ele tomou a moto, tomou o carro, colocou em leilão e agora 
se diz bonzinho, próximo da eleição para senador, próximo da eleição 
para deputado estadual e deputado federal, para tentar eleger os seus. 
O mesmo governador, que toma com a mão dos pobres trabalhadores, 
utilizando o sangue e o suor do trabalhador maranhense para tomar carros 
e motos, agora quer dar com a outra, dizendo que é bonzinho. Você que 
está recebendo o capacete, no interior do estado, coloque na sua cabeça 
que esse capacete é o mesmo capacete comprado com o dinheiro da 
moto do seu amigo, da moto de quem pilotava, na sua cidade, e tomaram 
a moto dele. Você não precisa se envergonhar, use o capacete, coloque 
o capacete na cabeça, mas quem está entregando o capacete está com 
politicagem, está com política baixa, inescrupulosa, vergonhosa. Quem 
está distribuindo capacete para você no interior é o mesmo que alugou 
o prédio do pai, em Codó. É diretor do Detran e alugou o prédio do 
próprio pai para funcionar a Ciretran. Deputado Wellington, isso não 
é verdade! Documento assinado, no dia 17 de setembro, pelo senhor 
Francisco Nagib e assinado pelo pai logo embaixo. É o mesmo diretor 
do Detran que está sendo investigado no Ministério Público Estadual e 
no Ministério Público Federal pelo desvio de R$ 27 milhões do Fundef, 
dos precatórios, e R$ 60 milhões do recolhimento do INSS. Estou indo a 
Codó, vou direto ao Ministério Público Estadual falar com o promotor, 
porque tem, inclusive, uma denúncia do terreno do aeroporto. Senhoras 
e senhores, mais uma vez, não tenho nada a ver com o seu Francisco 
Nagib. Ele entrou no radar. Estou fazendo denúncia do Detran. Só que 
Flávio Dino colocou quem no Detran? A raposa para tomar conta do 
galinheiro, a raposa para tomar conta do galinheiro, distribuindo 20 mil 
capacetes, fruto do dinheiro de arrecadação da maldade de Flávio Dino. 
Tomou a moto, tomou o carro, coloca para leilão e agora vem dizer que 
é bonzinho, distribuindo capacete? Crie vergonha na cara. Isso é muita 
palhaçada, Flávio Dino. V. Ex.ª será representado... 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que liberem o som do microfone do Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Vou 
levar mais essa denúncia ao Ministério Público e ao Ministério Público 
eleitoral. Não é porque tem deputado que utilizou órgão na legislatura 
passada. Estão passando a mão na cabeça. Não é crime. Todo mundo 
pode fazer? Estão fazendo assim na agricultura familiar. A agricultura 
familiar passou de 50 milhões para 86 milhões para eleger deputado? 
É isso que estão fazendo nas costas de V. Exas. Deputados, abram o 
olho. Acordem quem é da base. Flávio Dino fez assim em 2014. Muitos 
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não voltaram. Secretário está recebendo prefeito e vereadores de vocês, 
cooptando, comprando, manipulando. Coloquem as barbas de molho. 
Secretário utilizando a máquina pública, viajando com o dinheiro 
público, fazendo campanha com o dinheiro público, comprando voto 
antecipadamente com dinheiro público. Vamos continuar a denúncia 
no Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Estadual. Isso não 
pode acontecer. Servidores públicos do Estado do Maranhão, servidores 
públicos do Detran, vocês são exemplos para o Maranhão. Senhores, 
se está tendo discussão do reajuste é porque os funcionários do Detran 
ficaram acampados na porta do Detran, foram para a porta do Palácio e 
estão aguerridamente lutando por seus direitos. Funcionários do Detran, 
servidores públicos do Estado do Maranhão, aqui tem um deputado 
firme, forte e que não vai abandonar vocês. Estamos na luta em defesa 
dos professores, policiais militares, policiais civis, funcionários públicos 
do Estado do Maranhão, aposentados. Vou finalizar, Senhor Presidente. 
Vou falar e vou repetir: servidor público do Maranhão, policial militar, 
professor e aposentado não votam em Flávio Dino e seus candidatos. 
Coloquem isso na cabeça de vocês. Coloquem isso na cabeça de vocês. 
Hoje eu recebi várias denúncias de aposentados injuriados, chateados, 
amargurados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, senhoras Deputadas, encerrado o Pequeno 
Expediente. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Alguém 
esqueceu aí do celular, do grupo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio, é porque já são dez e quarenta.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Ah! Muito 
bem, eu estou vendo o horário. Desculpe, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Vossa Excelência pode utilizar o Tempo dos Partidos, dos Blocos.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Muito bem. 
Obrigado, Senhor Presidente. Eu não tinha visto o horário. O tempo 
passou rapidamente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A Medida Provisória nº 370 (lê). Está inscrito para discutir o Deputado 
Wellington do Curso. Deputado Wellington, V. Ex.ª, após gravar a 
entrevista, tem 10 minutos, para discussão.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela Ordem, 
Presidente, a Ordem do Dia, já encaminharam para nós? É que eu estou 
precisando dela aqui para acompanhar melhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César, eu não sei se já está no grupo dos Deputados, mas se 
não tiver, vou mandar levar impressa para V. Ex.ª. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado pela 
generosidade, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente, qual o tempo que eu tenho, presidente, cinco ou dez 
minutos?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Dez minutos, é suficiente?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – É. Muito obrigado pela generosidade, Presidente. 
E aproveito a oportunidade para dizer a todos os meus pares que há 
sete anos sendo oposição do Governador Flávio Dino só é possível, 
porque nós temos um presidente que é democrático, um presidente 
que é republicano e eu não deixo de fazer esse reconhecimento, em 
entrevista por onde eu vou, na frente dos servidores públicos, dos 
policiais militares, dos policiais civis. Eu faço permanentemente 
esse reconhecimento ao Presidente Othelino. Não estou falando dos 
demais Presidente, eu só tive dois Presidentes até agora, na verdade 3: 
Presidente Cleide Coutinho, Presidente Glalbert, que nunca me falhou, 

nunca me deixou na mão e aí na verdade, Presidente... nos últimos 7 
anos, mas eu faço referência também ao Deputado Humberto Coutinho, 
sempre foi muito atencioso conosco, muito generoso conosco. 
Deputada Cleide quando assume também a Presidência muito atenciosa 
conosco. Muito obrigado. E é por isso que faço esse reconhecimento 
é que meu Presidente Othelino sempre muito, mais muito atencioso, 
nunca disse nada para nós, de Oposição. Prova disso, Deputado César 
Pires, quero fazer esse reconhecimento, já que eu tenho usado muito o 
tempo na tribuna. Ontem, o Presidente foi muito generoso conosco da 
Oposição. Nós identificamos alguns equívocos, dúvidas e prontamente 
atendeu o meu pedido para que trouxesse para discussão hoje. Então 
esse é o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
democrático, republicano e eu sempre faço reconhecimento. Então, 
muito obrigado, Presidente Othelino. Senhoras e senhores, a Medida 
Provisória n.º 370, ela é uma aberração, ela é uma junção de legislações. 
Primeiro, que Deputado Adriano já trouxe aqui à tribuna na Assembleia 
uma discussão e uma crítica ao Governador Flávio Dino que ele é 
autor de um livro de Medida Provisória. Ele falava tanto de Medidas 
Provisórias e é o Governador que mais edita Medidas Provisórias. E 
vejam só essas aberrações. Primeiro, Governador Flávio Dino coloca 
na mesa uma Medida Provisória, dispõe sobre o Plano mais IDH, 
um projeto falido do Governador Flávio Dino. No primeiro ano de 
governo, ele veio mentir aqui, na tribuna da Assembleia, veio falar 
do Mais IDH em 30 municípios, mas cadê esses 30 municípios? O 
que melhorou? O Governador Flávio Dino aumentou em 400 mil o 
número de maranhenses na extrema pobreza. Hoje temos um milhão 
e 400 mil maranhenses na extrema pobreza! Aí vem falar de Mais 
IDH! Beleza, ele vem falar de Mais IDH como? Vem falar de Mais 
IDH faltando um ano e nove meses para a eleição. Vem falar de Mais 
IDH próximo de eleição, com problemas eleitoreiros. Só que aqui ele 
coloca também algo muito importante, que aqui eu quero destacar e 
quero parabenizar, diz respeito aos servidores públicos, principalmente 
aos policiais. Na medida provisória: “A Organização da Sociedade 
Civil na área de educação concede subvenção econômica para o acesso 
ao direito à moradia pelos profissionais de segurança pública”. É uma 
luta nossa, para que os policiais militares, policiais civis tenham uma 
moradia digna, pois é inadmissível que o policial militar, que combate a 
criminalidade e a violência, more na periferia de São Luís, convivendo 
com os criminosos, sendo ameaçado pelos criminosos. O policial 
militar tem que morar bem, tem que ter uma moradia digna. O Deputado 
Wellington defende que o policial militar e o policial civil têm que 
morar bem, ter uma moradia digna com segurança, para que possam 
continuar combatendo a criminalidade e a violência. Esse projeto, pelo 
menos, ajuda os policiais. Aí fala de compra de ambulância, usando as 
ambulâncias de forma eleitoreira, mas eu não vou entrar por esse mérito, 
porque tem ajudado algumas prefeituras, que nós temos denunciado a 
falta de ambulância, carregando pacientes em rede. Esse é o Maranhão 
de Flávio Dino, onde alguns lugares pacientes são carregados em redes 
e ainda tem escola de taipa. Flávio Dino, em 2014, disse que ia acabar 
com as escolas de taipa. Já está findando o seu segundo mandato, e ele 
não acabou com as escolas de taipa no estado do Maranhão. Estamos 
solicitando, de forma oficial, a relação das 1.300 Escolas Dignas que ele 
diz que construiu e reformou. A relação, o endereço, o tipo de reforma, 
o tipo de construção, quem foi contratado, o valor do contrato, para 
que a gente possa fiscalizar. É muito fácil dizer Escola Digna, e a gente 
chegar lá e a escola ser digna de pena. Estamos solicitando a relação 
de todas as escolas construídas, reformadas, valores, local onde cada 
uma está instalada para que possamos fiscalizar e investigar. Há escolas 
que estão num polo, numa área da politicagem de Flávio Dino e por 
que quem é oposição não recebeu essas Escolas Dignas para retirar 
essas escolas de taipa? Então, precisamos investigar, verificar in loco 
essas escolas que estão dizendo que são dignas, sendo que algumas são 
dignas de pena. Por último, é o tema da minha discussão. Senhoras e 
senhores, o Governador Flávio Dino está metendo a mão no Funben. 
Ele está dizendo que está contemplando 60 mil servidores, na manhã de 
hoje, dando R$ 400. Até o Presidente Othelino deu mais, deu R$ 500. 
Até o Presidente Othelino deu mais que o governador, deu um auxílio 
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de R$ 500.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Esse que é o 
nosso presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Esse 
que é o nosso Presidente...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – E ele todo 
vermelho ali!

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – E 
o Governador Flávio Dino não tirou do Tesouro, Deputado Paulo, 
Deputado Arnaldo, o governador não tirou do Tesouro. Poderia ter 
tirado R$ 24 milhões da Comunicação para dar um auxílio para todos os 
servidores. Ele não fez isso. Meteu a mão no FUNBEN. Para quem não 
sabe o que é FUNBEN, é um fundo destinado à saúde dos servidores, 
àqueles que pagam. Ele é opcional. Nem todos pagam, nem todos são 
descontados. Mas aqueles que são descontados, eles descontam para 
ter uma saúde de verdade, uma saúde de qualidade. Você liga para 
marcar uma consulta, não consegue. Liga para marcar um exame, não 
consegue. Temos inúmeras reclamações, denúncias dos servidores da 
Baixada maranhense que lutam para vir para São Luís marcar a consulta 
e não encontram. Fazer um exame, não encontram. E o Governador 
está usando o FUNBEN, recurso do FUNBEN. Crie vergonha na cara, 
Flávio Dino, esse recurso não é seu. Esse recurso não é do Tesouro. 
Esse recurso é do servidor. Vocês compreenderam a dimensão disso? O 
Governador Flávio Dino está tirando o recurso do FUNBEN para fazer 
graça, fazer politicagem. Flávio Dino, tire do Tesouro. Flávio Dino, tire 
da Comunicação. Flávio Dino, tire da Casa Civil, tire da Secretaria de 
Governo. Estamos aqui com uma denúncia para levar ao Ministério 
Público. A Secretaria de Governo pulou de oitenta milhões para um 
gasto de quatrocentos e setenta e três milhões de reais. Crime fiscal 
na gestão de Flávio Dino. A Secretaria de Governo pulou de oitenta 
milhões para um gasto de quatrocentos e setenta e três milhões, fazendo 
politicagem. Treze milhões de aluguel de aeronave, cento e sessenta 
e três... A Secretaria está desviando a sua finalidade, a sua função. 
Secretaria de Governo com desvio de finalidade, desvio de função. 
Pulou de oitenta milhões para um gasto de quatrocentos e setenta e 
três milhões. Tem quatrocentos milhões para gastar na Secretaria de 
Governo e não pode nomear os mil e setecentos e cinquenta policiais 
militares formados e não nomeados pelo Governador Flávio Dino. 
Não tem dinheiro para conceder reajuste dos servidores do DETRAN, 
que nem contemplados foram nessa Medida Provisória da migalha? É 
esse o Governo Flávio Dino. E é por isso que estamos entrando com 
uma representação na OAB do Maranhão, no Ministério Público do 
Maranhão, na Defensoria Pública do Maranhão para que possa se 
posicionar. Estão retirando dinheiro do próprio servidor para dar para 
o servidor. Até aí tudo bem, mas esse dinheiro não era para dar auxílio 
emergencial, auxílio-alimentação, auxílio natal. Esse dinheiro era para 
ser investido na saúde, melhorar o atendimento, melhorar o exame, 
melhorar a cirurgia. Vinte e quatro milhões retirados do FUNBEN dava 
para construir uma unidade de saúde na Baixada. Estamos protocolando 
uma solicitação ao Governador Flávio Dino em defesa da população 
da Baixada maranhense, em defesa dos servidores da Baixada. 
Quem são os servidores da Baixada? Policiais militares, policiais 
civis, professores, funcionários da AGED, do Ministério Público. Os 
funcionários do Estado do Maranhão da Baixada querem que esses 
vinte e quatro milhões sejam devolvidos ao FUNBEN e coloque uma 
unidade de saúde para atendimento deles na Baixada. Wellington, e 
esses vinte e quaro milhões para conseguir auxílio ele tira de onde? Tira 
da Comunicação. Tira da Comunicação, Flávio Dino. Está gastando 
dinheiro que não é teu. O dinheiro do FUNBEN não é teu. O dinheiro 
do FUNBEN não é teu. É de promotor, é de defensor, é de procurador, 
é de delegado, é de professor, é de policial, é de técnico, é de auxiliar. 
O dinheiro é do servidor. Para de meter a mão no dinheiro do servidor. 
Meteu a mão no dinheiro dos aposentados e agora está metendo a mão 
no dinheiro do servidor. Eu vou finalizar. Deputado Wellington, V. Exª 
é contra? Claro que não! Para depois o Rafael Leitoa subir aqui e dizer 
que eu sou contra o auxílio. Eu não sou contra o auxílio, eu não sou 
contra a entrega de dinheiro, mas sou contra da forma covarde que está 

fazendo, metendo a mão no dinheiro...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Em Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. 
Aprovado. À promulgação. Medida Provisória nº 371, que altera a Lei 
nº 1.690. (lê). Deputado Neto, onde V. Ex.ª está?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – A Ordem do 
Dia, eu não estou encontrando aqui, se foi encaminhado, para a gente 
poder acompanhar. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Neto, está no Grupo dos Deputados, se V. Exª precisar, a 
gente manda uma versão impressa. 

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Não Senhor, 
eu agradeço a versão impressa, mas eu prefiro ficar no telefone aqui. 
Chegou, Presidente, está aqui já.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A Medida Provisória n° 119/2021...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente, pela 
Ordem, aqui, Presidente Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado, 
Presidente. Eu queria que o Deputado Adelmo Soares, que ontem 
não se encontrava, mas que ele faça um relato sucinto dessa Medida 
Provisória n° 371, Presidente. Que ele foi aqui com o parecer favorável 
da Comissão de Constituição e Justiça tendo como relator o Deputado 
Adelmo Soares. Que ele fizesse um arrazoado verbal para nós.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado César, eu não estou vendo neste momento o Deputado 
Adelmo, mas está presente no Plenário o Líder do Governo. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Rafael, se V.Exa. se dispuser, e quiser fazer aí um breve 
comentário, a pedido do Deputado César!

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor 
Presidente, a Medida Provisória n° 371, ela amplia o benefício fiscal 
especificamente para empreendimentos em decorrência de implantação 
de indústrias no segmento de siderurgia que tem como investimento 
um montante de duzentos milhões de reais e terá um benefício de 
98% com relação ao ICMS. Ela faz apenas a alteração desse quesito e 
também atendendo as normativas e os convênios do CONFAZ, que a 
qual é submetido. Ela além também, Senhor Presidente, os benefícios 
concedidos de benefícios fiscais que estavam nas alíneas a, b, c e d 
da lei anterior, ela retira o prazo de validade, Deputado César, com 
relação a esse benefício. Esse benefício fica sem... permanente, pois a 
lei anterior ela estipulava um prazo de 10 anos, o benefício, e ela retira 
esse prazo da lei. Ou seja, ela melhora para atração de investimentos no 
Estado do Maranhão...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César, esclarecida a dúvida?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Esclarecido, 
presidente. Muito obrigado, Deputado Rafael. Obrigado, Presidente 
Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. À promulgação. Item 3 da pauta. Medida Provisória 124 que 
dispõe sobre a remuneração dos servidores da administração pública 
estadual, reajuste dos servidores. Está inscrito para discutir o Deputado 
Wellington do Curso. Logo após a discussão, temos um Pedido de 
Destaque apresentado pelo Deputado César Pires. Apreciaremos o 
destaque antes da votação da apreciação da medida provisória, antes 
do texto principal. Deputado Wellington, Vossa Excelência tem 10 
minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros, senhoras e 
senhores deputados, líder do governo. Hoje era para ser um dia feliz, 
um dia alegre, porque, ao longo dos últimos sete anos, das duas 
legislaturas que nós estamos juntos na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, uma luta permanente para reajustar o salário dos 
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servidores, uma luta permanente. E ela se avolumou, em 2017, porque 
começamos a ter as perdas salariais de 2015, as perdas salariais de 2016 
e, em 2017, nós ouvimos o clamor do policial militar, ouvimos o clamor 
dos professores, ouvimos dos servidores públicos, ouvimos o clamor 
dos aposentados. Deputado, nós estamos perdendo o nosso poder de 
compra, o nosso poder aquisitivo. Senhoras e senhores deputados, só 
para terem um exemplo, citar como exemplo, de 2020 para 2021, 
Deputada Socorro Waquim, no ano passado, se uma pessoa tivesse R$ 
100, ia ao comércio fazer uma compra, mas hoje com esse mesmo valor 
o poder aquisitivo caiu em R$ 10, ou seja, caiu em 10%. Com esses R$ 
100, ele comprava alguma coisa, no ano de 2020, mas agora ele só 
utiliza como se fossem R$ 90. A senhora imagina esses R$ 100, em 
2014, quando o Governo do Estado entrou e não concedeu mais reajuste. 
O último reajuste do Governo do Estado foi na época de Roseana 
Sarney, foi quando a então Governadora Roseana Sarney concedeu 
reajuste aos servidores públicos do Estado do Maranhão. De lá para cá, 
não teve mais reajuste. Então, em 2015, esses R$ 100 do trabalhador 
maranhense quando chega em 2017, ele já tinha perdido R$ 200. Chega 
em 2021, sete anos depois, esses R$ 100 já estava valendo só R$ 30 
reais. Perdeu poder aquisitivo quase que total. E é por isso que 
solicitamos ao Governo do Estado, ano após ano, a sensibilidade, o 
reajuste para que os servidores públicos, policiais militares, policiais 
civis, professores tivessem essa recomposição. O Governo do Estado 
vai para a mídia dizer que está aumentando. Olha a primeira mentira do 
Governador. Governador, corrija isso; é feio. Vossa Excelência é juiz 
federal, é professor universitário. É feio Vossa Excelência mentir 
dizendo que é o maior aumento de servidores do Brasil. Primeiro que 
não é o maior. O do Piauí é maior; o de Santa Catarina é maior; Mato 
Grosso é maior; Rio de Janeiro. Segundo é mentira: Vossa Excelência 
não está concedendo aumento. Não é aumento. Vossa Excelência está 
concedendo reajuste, que é o que o servidor quer. Só que quer reajuste 
de verdade; não é reajuste da propaganda mentirosa que o senhor coloca 
na TV. É o reajuste que o servidor público que ganha 1.400 tenha 
condição de ter uma recomposição salarial, de poder levar comida para 
casa, de poder pagar escolas dos filhos, colocar combustível no carro. É 
um poder aquisitivo de verdade, não essa mixaria. Estão chamando de 
MP da mixaria, MP da migalha. E ontem se reuniram servidores 
públicos do Estado, professores, policiais militares, policiais civis que 
viriam para a porta da Assembleia. Nesse período de pandemia não 
podia entrar na Assembleia para acompanhar, não poderiam vir para a 
galeria, mas estão na frente da Assembleia. E ontem o soldado da 
Polícia Militar, de forma muito brava, de forma muito aguerrida, disse 
que iria participar dessa manifestação pacífica. Não cometeu crime 
nenhum, não fez motim, não convocou que utilizassem arma. Não disse 
que ia fazer revolução na Polícia Militar. Simplesmente a sua opinião 
dizendo que esse reajuste é irrisório, que esse reajuste de 7,5% é baixo, 
é pouco para o Policial Militar que sai de casa colocando sua vida em 
risco para cuidar da nossa vida. E esse Policial foi perseguido por Flávio 
Dino. O Policial colocou somente lá nas suas redes sociais, colocou no 
seu perfil que iria participar da manifestação de forma pacífica. E aí 
mandaram oficiais na casa dele ontem à noite para se apresentar no 
comando para prestar esclarecimentos. Soldado Leonardo Almeida, de 
forma muito corajosa. Todo soldado, Polícia Militar, todo cargo de 
Policial Militar, todo sargento oficial tenha o exemplo deste rapaz. Esse 
rapaz, de forma corajosa, soldado da periferia de São Luís, soldado da 
antiga USC lá na Companhia Independente do Coradinho. Soldado 
corajoso, destemido que não cometeu o crime. Se esse soldado precisar 
de assessoria jurídica, meu gabinete estará à disposição. Se precisar de 
assessora jurídica, estaremos à disposição. Vamos dar assessoria 
jurídica e mandar ele se apresentar lá no comando. Se precisar, vou com 
ele no comando mais tarde saber qual foi o crime que o soldado 
cometeu. O soldado não cometeu crime nenhum. O soldado só está 
reclamando que o salário não está dando para levar comida para casa, 
que ele está saindo de casa todos os dias para defender a sociedade, 
defender a população, não estão pedindo aumento, não estão pedindo 
suborno, estão humildemente pedindo ao governador que tenha a 
sensibilidade, que tenha sensibilidade, soldados, cabos, sargentos, 

oficiais da Polícia Militar do Maranhão têm o meu respeito, têm a minha 
luta, têm a minha defesa, e eu vou até o final, se for preciso ir com 
vocês, vou até o comando, manifestação se tiver, não vou abrir mão da 
luta e da defesa dos policiais militares, policiais civis do Estado do 
Maranhão. E é por isso que estamos aqui, e vou discutir as emendas 
separado, nós apresentamos emendas a essa Medida Provisória, 
chamada medida provisória migalha, os professores estão nos 
acompanham nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, na TV 
Assembleia, estão com os olhares voltados para a Assembleia hoje, 
Deputado, vamos votar o destaque do Deputado César Pires, vamos 
votar o destaque do Deputado Wellington, saber quem são os deputados 
que estão a favor dos servidores, estão a favor dos aposentados, eu 
quero saber quem é o deputado depois que vai sair abraçando o 
aposentado, sair abraçando policial, sair abraçando o servidor, chegar 
no DETRAN e abraçar servidor. Como? Se na hora que o servidor 
precisa o deputado não vota com ele, dinheiro tem, recursos têm, e por 
que o governo não reajusta de forma digna? As perdas salariais 
ultrapassam os 58%, nós não estamos pedindo que o Governo do Estado 
reajuste os 58%, mas, se, pelo menos, reajustar em 30% já está de bom 
tamanho, já é o suficiente. E é por isso que nós apresentamos os 
Destaques e vamos fazer a defesa de cada Destaque em separado, mais 
eu vou fazer referência a cada um deles: primeiro, ao povo sofrido do 
DETRAN, servidor do DETRAN, meus amigos do DETRAN, 
servidores e servidoras com mais de 30, 40 anos, estão cansados de 
serem humilhados, ultrajados, envergonhados, perseguidos. Servidores 
do DETRAN que estão em greve. Meu amigo, quando a pessoa faz 
greve, sai da sua casa pegando chuva!! Deputados, vocês têm ideia do 
que aconteceu na manhã de hoje? Servidores do DETRAN sendo 
humilhados pelo Nagib estão na porta da Assembleia pegando chuva, 
pegaram chuva na porta da Assembleia, lutando pelos seus direitos, 
lutando pelos seus direitos, um reajuste digno que possa pelo menos 
levar o alimento para dentro das suas casas. E aí estamos defendo aqui 
os servidores do DETRAN, algumas categorias, alguns cargos não 
foram contemplados na Medida Provisória, eu não quero acreditar eu 
foi perseguição de Flávio Dino, mas não está sendo contemplado, 
estamos solicitando também dos professores 31,3% para os professores 
do Maranhão, que é a lei do piso, e o governador Flávio Dino além 
disso tem que pagar, também, os recursos do FUNDEB, tem a mais, tem 
o superávit. O Estado do Amazonas está pagando para professores de 20 
horas doze mil reais, professor de 40 horas vinte e quatro mil reais, 
professor de 60 horas trinta e dois mil reais, pagando a mais, é um 
abono, é um agrado, é o que sobrou não é de Felipe Camarão. Felipe 
Camarão, candidato a deputado federal ou a vice-governador ou a 
governador, coloque suas barbas de molho. Professor não é alienado. 
Professor está de olho e quer as verbas do Fundeb. Governador Flávio 
Dino e Secretário Felipe Camarão, os professores querem os recursos 
do Fundeb, querem o superávit do Fundeb, que ultrapassa R$ 300 
milhões e tem que ser rateado, tem que ser dividido. Secretário Felipe 
Camarão passou muito tempo tentando ludibriar professor. Professor 
agora está de olho. Professor quer o rateio do Fundeb. Enfim, senhoras 
e senhores, estamos apreciando agora a Medida Provisória nº 373. Tem 
muitos que não leram, mas eu vou resumir, é um reajuste para os 
servidores públicos do Estado do Maranhão, dando em média de 7,5% 
a 9%. Para policial militar, 7,5%, mas estamos pedindo 30%. Professor, 
8%, mas estamos pedindo 31,3%. Demais categorias na média de 30%. 
Reajuste para os servidores já! Medida provisória, vou votar a favor. 
Claro! Qualquer aumentozinho que vier será bem-vindo, mas estamos 
solicitando que seja feita uma revisão para contemplar, pelo menos, 
metade das perdas salariais.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ROBERTO COSTA – Deputado Rildo Amaral também se inscreveu 
para discutir por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) - Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, povo do 
Maranhão. Senhor Presidente, senhores deputados, venho dizer que eu 
vou votar a favor de qualquer emenda que venha acima de 20%, 30%, 
50%, 100%. O que vier, eu vou votar, mas eu também tenho obrigação, 
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Senhor Presidente, assim como eu fui como vereador de Imperatriz, 10 
anos oposição, Deputada Cleide Coutinho, de ter responsabilidade e 
de fazer do Parlamento uma casa séria. Eu não venho aqui fazer graça 
e fazer molecagem para ninguém estar me aplaudindo, não. Eu vou 
votar e pensei que, quando o deputado que me antecedeu disse que 
tinha um parecer que esta Casa poderia dar, que alguém poderia dar 
um parecer técnico de que o Legislativo pode conceder aumento, mas 
veio aqui foi acusar alguém de mentiroso, e ele mesmo veio mentir, 
principalmente sobre as funções do Legislativo. Não precisava ir longe, 
não, só pegar na própria lei que nós estamos discutindo, que lá tem um 
parecer, inclusive do Supremo, e pode ele ou qualquer outro deputado 
que botar 50%, 100% 200%, que eu voto, mas eu vou cair no erro e na 
irresponsabilidade de não respeitar o meu mandato, de não respeitar a 
Constituição. E o pior tipo de irresponsável é você hoje. Eu nunca fui, 
Deputado Vinícius, nem em Imperatriz, como vereador, e nem em uma 
Casa Legislativa do menor município do Maranhão que eu conheço, eu 
não vejo um vereador se prestar a um papel desse. Um papel de saber 
de suas funções legais, de saber que não pode fazer isso, mas faz um 
jogo de cena com várias categorias no estado do Maranhão. Isso tem 
que ser feito, vai ter meu voto tranquilamente, mas nunca fiz política 
com irresponsabilidade, com brincadeira e, principalmente, jogando 
contra pessoas que veem aqui contribuir de forma séria, não. Pode fazer. 
Qualquer deputado pode fazer emenda de 100% que eu voto. E ainda 
é pouco. Trinta por cento é pouco, 50% é pouco, porque já são sete 
anos de atraso. Sem falar de correção, sem falar de tudo, mas falar que 
já é súmula pacificada no Supremo. E o Deputado que propõe isso é 
professor. Inclusive quase todo o Maranhão ele diz que foi aluno dele. 
Ele sabe que ele não poderia estar fazendo isso. Não pode. E aqui vem 
fazer jogo de cena, botando todas as classes contra a Casa, votando 
contra o reajuste. E sendo ciente disso eu vou ser irresponsável tanto 
quanto. Tanto quanto ele está sendo eu vou ser irresponsável, Deputado 
Líder Rafael. Ouço o senhor com muito prazer.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – 
Deputado Rildo, V. Exa. não vai precisar apreciar porque a comissão, 
que é responsável e é séria, a Comissão de Constituição e Justiça 
dessa Casa já rejeitou a Emenda pelos motivos que V. Exa. falou. 
Mas a gente, infelizmente, tem que conviver diariamente com esse 
tipo de pronunciamento na tribuna. Esse teatro é corriqueiro. E, no 
último dia, todos os anos, é um teatro maior ainda. Mas V. Exa. faz 
um pronunciamento digno, porque o discurso de jogar o plenário 
e os parlamentares contra a opinião pública sempre foi dessa forma. 
Parabenizo V. Exa. pela coerência, como deputado e como parlamentar 
que foi na cidade de Imperatriz. E nós sabemos as nossas funções. Aqui 
todo mundo queria dar aumento, queria dar benefício, queria dar aquilo, 
queria dar aquilo outro, mas nós temos as nossas prerrogativas. Súmula 
vinculante, como é que o parlamentar vai aumentar as despesas? A 
proposta que o Deputado apresentou impacta em dois bilhões de reais o 
orçamento do Estado. Vamos fechar os hospitais macrorregionais para 
dar aumento para servidor? Gostaríamos muito se nós tivéssemos o 
dinheiro suficiente para dar os reajustes e as perdas inflacionárias. O 
Governo do Estado não é responsável pela economia do país, o que 
está derretendo nesse país todos os salários de todos os trabalhadores. 
Antes a gente fazia uma feira de 500,00 ou 600,00 reais; hoje, você 
não consegue comprar nada. A economia do país está em colapso. 
Não é apenas no Maranhão; é em todo o território nacional. Fazer esse 
discurso para a plateia é corriqueiro. A gente já está até acostumado, por 
isso que a gente deixa falar para a gente poder aprovar o que é sério. 
Inclusive fazer um pronunciamento no tempo da liderança, obviamente, 
para justificar todas as medidas que nós estamos aprovando aqui que 
são sérias, são para o povo do Maranhão. E, de fato, agradeço a V. Ex.ª 
pelo pronunciamento, pois também esclarece, nesse momento, que 
é oportuno cada discussão. Ele vai ter o tempo, o Deputado, porque 
vai encaminhar, falar novamente. A comissão rejeitou. Ele tentou dar 
o aumento do servidor, mas a comissão rejeitou. Mas não diz que é 
inconstitucional, que o Supremo já decidiu que é inconstitucional. Mas 
os servidores públicos do Estado do Maranhão são esclarecidos e sabem 
que parlamentar não tem essa prerrogativa. Parabéns, Deputado Rildo. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Deputado Rildo.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Ouço já, Deputado 

Yglésio. Uma minoria não sabe ainda disso, Deputado Rafael, uma 
pequena minoria. Deputado Yglésio, o senhor que, além de médico, é 
advogado, desde 2015 é pacificada a ADI n° 44. A 33 de Santa Catarina 
já versa sobre isso. E a gente lamenta que em nenhum momento do 
pronunciamento do Deputado - eu estive atento os dez minutos e um 
pouco mais que ele utilizou - ele falou da parte ilegal. Ele falou do 
que manda a lei. Simplesmente ele falou desde Camarão a barba dos 
outros, mas nenhum segundo do seu discurso, ele parou para falar da 
parte legalista do projeto de dizer, o deputado Rildo vai ter o meu voto 
, e vai ter em qualquer situação vai ter, mas ele está sendo assim como 
eu, jogar para a plateia, isso é ruim, porque cria nas pessoas menos 
favorecidas de informação, que não conhece o processo legislativo, que 
não conhece processo jurídico, cria uma expectativa ruim, de pessoas 
que acham que ali existe a expectativa, não existe expectativa nenhuma, 
não é por falta de vontade e nem meu voto não, porque vão ter o meu 
voto, mas principalmente pela a legalidade, pela legalidade nós não 
precisávamos nem estar discutindo isso. Ouço o deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Deputado 
Rildo, primeiro eu gostaria de parabenizar, porque a lucidez, 
provavelmente é um dos ativos que mais está em falta nesse período 
que a gente vive no Maranhão. A gente sabe o que é o modus operandi 
de quem trabalha aí, em relação a essa coisa de mídia, e alguns inclusive 
nem vêm para esse tipo de votação, porque têm medo do desgaste de 
estar aqui no plenário, hipoteticamente dizendo que estão votando 
contra as pessoas, a gente sabe das edições dos nossos trechos de fala, 
que são normais, para serem espalhadas com notinhas maldosas, em 
grupo de WhatsApp, e em redes sociais, aquele quadrinho clássico que 
normalmente eles fazem, colocando a cara de todos os deputados, que 
não votaram contra muitas vezes os textos que não guardam conexão 
com a realidade, mas principalmente com a responsabilidade. Quando 
a gente assume um desafio, de vir para um Parlamento, de vir para a 
Assembleia Legislativa, para tratar de temas importantes da sociedade, 
nós temos que estar dispostos a ter os louros, muitas vezes, mas também 
as críticas, e isso e completamente natural no processo, é claro, como 
V. Ex.ª falou muito bem, que a gente está vivendo um contexto de 
aumento de preços, de derretimento do poder de compra do salário. 
Isso é um fenômeno que não é apenas no Maranhão, não é do Brasil, 
ele é mundial, gás na Europa aumentou 300%, os Estados Unidos, que 
são a maior potência do mundo, eles convivem com a maior inflação 
dos últimos anos, estão à beira de aumentar a taxa de juros, a gente 
falou isso ontem. Então assim, o cenário para a frente ele é muito ruim, 
claro que a gente sabe e eu subi à tribuna para falar em relação aos 
funcionários da saúde, servidor da saúde não teve 1% de perspectiva 
de aumento e foram as pessoas que cuidaram de nós no período da 
pandemia. Eu tenho certeza, e falei ontem na reunião dos deputados que 
nós tivemos com o Brandão, inclusive que o governador Flávio Dino 
ele teve uma postura muito correta que era muito fácil ele aumentar aí 
3, 4 pontos em relação ao aumento deu 8, 9%, dá 12, 13 seria uma coisa 
que ainda poderia acontecer no Estado, mas que iria travar a questão 
dos investimentos ano que vem. Olha, uma proposta como essa como 
Rafael Leitoa falou, deputado Rafael Leitoa falou. Aumentou para 30%, 
nós estamos falando 1,4 bi a mais, ou seja, além dos seiscentos que 
foram agora mais um ponto quatro bi, com esse recurso nós fazemos 
três mil quilômetros de asfalto no Maranhão, para as pessoas que vivem 
nos recônditos, nos recônditos do interior com o pé na lama, com poeira 
dentro de casa todo dia, milhões de pessoas que ainda vivem sob essas 
condições, será que a prioridade é dar só o aumento para o servidor, 
já que o dinheiro é um caixa único. Nós só temos um recurso, ou nós 
temos recurso para fazer as obras para todos os investimentos, hospitais 
garantir a continuidade, a rede de saúde do Maranhão custa 2,5 bilhões 
por ano, então tem todo um investimento em torno disso para não 
faltar quimioterápico, mas falta. Ontem, a gente viu o Aldenora Bello, 
a situação do Aldenora Bello, faltando quimioterápico, remédio para 
náuseas, por quê? Porque tem dificuldade financeira. Se for ao Hospital 
do Câncer, com todas as dificuldades que o hospital tem, mas está em 
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constante ampliação de serviços, por quê? Porque existe uma linha de 
melhoria da questão da saúde. Está no que nós gostaríamos de maneira 
ideal? Ainda não está, mas a gente está vendo avançar. Então, quando a 
gente chega aqui, tem que ter muita responsabilidade. R$ 2 bilhões no 
aumento era com certeza um sonho de todo mundo. Quem que não quer 
chegar para todos os servidores aqui e dizer que quem ganhava R$ 2 mil 
vai ganhar mais R$ 600 por mês, para quem ganha R$ 10 mil vai ganhar 
mais R$ 3 mil? Todo mundo aqui queria, todos os deputados aqui, eu 
tenho certeza, tem colega que está no plenário, não está no plenário 
agora porque está preocupado com votação, com desgastes, mas a gente 
tem que ter altivez para saber que nós estamos fazendo o possível diante 
do momento. Então 9% é o que dá para este ano. Ano que vem, nós 
vamos buscar mais aumento para as pessoas e é isso que a Casa tem 
que fazer, mas, por favor, vamos parar de achar que o governador podia 
chegar a dar 15%, ele ia levantar para o limite já de alerta da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Deu os 30%, já bateu em 46%, já está no limite 
prudencial, aí o Maranhão, se precisar de um empréstimo bancário para 
fazer investimento, não tem, já não consegue. Então, fazer gestão não 
é para todo mundo, porque a gente já tem que estar preparado para ser 
aplaudido, mas também para saber o momento que a gente tem que 
pegar, se levantar e falar, de fato, o que está acontecendo. Já falei várias 
coisas aqui, nesses três anos de mandato, que não concordo com o 
governador. Várias coisas, mas, neste momento, eu digo, sem qualquer 
tipo de problema, está havendo responsabilidade fiscal com o Estado do 
Maranhão. Ninguém reclama porque, na Assembleia, o Presidente deu 
9%, e eu parabenizo porque ele fez o possível. Qualquer aumento que 
nós estejamos dando, aumenta em milhões a folha de pagamento. Então, 
por que tem a crítica para o governador e não tem para o presidente? 
Porque ambos estão sendo responsáveis e responsabilidade é o que a 
gente precisa agora.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Concedo um 
aparte à Deputada Socorro Waquim.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (aparte) - 
Deputado Rildo, demais deputados, realmente é uma matéria muito 
difícil de ser votada quando se trata de reajuste salarial, porque nós 
queremos, sim, sempre, que seja o melhor reajuste salarial, sejam 
recuperadas perdas salariais, que o servidor cada vez seja mais valorado, 
mas eu quero também aqui reforçar um ponto importantíssimo, que 
é a questão da responsabilidade fiscal. Eu falo isso como ex-gestora 
que fui, que enfrentei muito essas discussões no meu município, um 
anseio de melhoria salarial, de garantir aos servidores condições dignas 
de vida. Neste momento, por mais que a gente esteja com a alma 
querendo votar em um valor maior, é preciso fazer aquilo que a Lei de 
Responsabilidade exige dos governantes. E aí, se nós não tomarmos o 
caminho da responsabilidade fiscal, o caminho é nefasto: o Governo 
não terá como conseguir, com seriedade, garantir e fazer o que precisa 
ser feito num futuro próximo. E o mesmo se traduz à Casa Legislativa. 
Por isso o Presidente pôde estabelecer, também, 9%. Eu acho que, nesse 
momento, o que é válido é poder se fazer algo. E a gente pode fazer. 
Assim, eu quero chamar a atenção a esse aspecto. Eu sei que o Deputado 
levantou uma causa importantíssima, que é a causa dos servidores, a 
melhoria de salários cada vez maior. Mas eu, como deputada, hoje, que 
já fui gestora, digo que é preciso pelo menos estarmos juntos com esta 
proposta que foi apresentada para que se avance, minimamente, no que 
diz respeito à remuneração final dos servidores do Maranhão. Vamos 
continuar lutando para que os próximos governantes cada vez possam 
avançar mais. Além de que teve todo esse período da pandemia, a Lei 
173/2020 Bolsonaro, que impediu nestes dois anos qualquer reajuste 
salarial. Então, nesse ponto, eu quero realçar: se não tiverem em mente 
a responsabilidade fiscal, fica difícil, qualquer governante transgredir a 
regra, transgredir a norma, transgredir a legalidade.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor 
Presidente, eu tenho que concluir, mas tenho que lembrar que nós não 
estamos nem discutindo o projeto ainda. Nós só estamos discutindo a 
emenda e que tem todo o meu apoio. Se tivesse em 100% eu ia votar, 
porque eu sou classista, eu sou professor, sou polícia, sou classista e 
voto na emenda. Mas eu construí minha história de vida, minha história 

política foi defendendo a verdade. Eu jurei quando assumi o meu 
mandato de vereador em três vezes em Imperatriz. Eu jurei quando eu 
assumi o meu mandato de deputado estadual pela constitucionalidade, 
pelo respeito. Aqui não se está discutindo índice ainda. É a legalidade 
do que pode ou não pode o parlamento, independente de qual seja o 
parlamento. E uso a frase no tempo que tinha, no Maranhão, um coronel 
macho, Comandante da Polícia Militar. Ele dizia que a verdade é dura, 
mas conforta; e a mentira é doce e corrói. E não é com mentira, nem 
com brincadeira, nem com desrespeito, nem levando a inverdade e, 
principalmente, o sensacionalismo barato que eu vou estar votando, 
mas votei meu voto. Pode botar trezentas emendas que eu voto a favor 
de trabalhador, porque eu sou trabalhador. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos votar, inicialmente, 
os Destaques e, depois, o conteúdo da MP. O primeiro Destaque, o 
Deputado César Pires tem cinco minutos para encaminhar as Emendas 
1 e 2 que foram feitas à Medida Provisória nº 373, de autoria do Poder 
Executivo. Deputado César, V.Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, 
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para 
ratificar ao Plenário que as Emendas apresentadas já foram rejeitadas 
na Comissão. Os deputados autores estão apenas pedindo Destaque 
para apreciação ao Plenário, que assim desejar manter a decisão da 
Comissão, ficar como está, correto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
No momento da votação....

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Claro, no 
momento da votação, V. Exa. vai acionar. Só estou colocando ao 
Plenário que a discussão, a Comissão já rejeitou as Emendas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Então, nós, na verdade, vamos apreciar o destaque. Então, quando 
formos apreciar o destaque, como eles já foram negados pela comissão. 
Os deputados que mantiverem a decisão da comissão, deverão 
permanecer como estão. Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) – Que Deus continue a abençoar todos nós! Eu, daqui a pouco, 
nós vamos votar uma LOA, e eu vi proliferações, reverberações em 
busca da legalidade, no campo da saúde. Só para ter uma ideia, essa 
LOA que nós vamos votar hoje, aumentou apenas 0,5% acima das 
obrigações constitucionais no campo da saúde, 0,5% e diminuiu em 
30% investimento e ninguém nessa Casa fez sequer uma emenda a isso. 
Em 2016, foi um bilhão e oitocentos e quatro, e agora em 2022, um 
bilhão e trezentos e noventa e três mil com um decréscimo de 30%, 
e alguém me fala investimento no ano de 2022. Não está lendo nem 
sequer a LOA. Não lê a LOA. Não lê. Mas bem, Senhor Presidente. 
Eu vim aqui pedir aos nobres pares que corrija uma idiossincrasia e 
uma conduta discriminatória por parte do governo quando deixa de 
fora os procuradores. Isso fere de morte a isonomia constitucional. A 
Constituição, na Emenda Constitucional 19/98, deixa claro a questão 
da isonomia. Mas por que, no aumento os procuradores ficaram de 
fora? Qual a alegativa que tem no texto? Nenhuma. A ... está pedindo 
aumento e fere a Constituição. Que venha a ferir, mas essa Casa 
também não é muda, mas ela fere também a Constituição na Emenda 
Constitucional 19/98, dá para todos e não dá para os procuradores, e 
alguém tem argumento jurídico defendendo a Constituição, que diga 
que não tem, que tem isonomia, e se tem que ter isonomia, por que 
não está no texto da Lei. E como é que nós vamos votar um projeto 
tendo conhecimento da ausência de isonomia com os procuradores, que 
fere de morte isso. A medida provisória diz os Procuradores, tal como 
foi redigida, fere o princípio da isonomia tornando-a inconstitucional. 
É inconstitucional deixar de fora os procuradores, por não atender os 
conceitos e os preceitos básicos da Emenda Constitucional 19/98, que 
alguém diga aqui que isso aqui fere a Constituição como nós estamos 
pedindo apenas, apenas equiparação salarial. Eu lhe pergunto: qual é o 
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dever meu como Parlamentar de vir aqui, o silêncio que eu tenho que 
pagar por isso, o aceite que eu tenho que ver isso, as mentiras que nós 
vamos assistir aqui nessa Casa, quando o governo diminui 30% seu 
investimento, e alguém diga que eu estou mentindo porque não leu a 
LOA, quem disser isso, que aumentou 0,5% com pandemia e tudo, para 
depois dizer que está tendo hospital funcionando, 0,5%, que alguém 
diga o contrário. E eu pergunto a vocês: essa Casa é uma Casa política, 
ela não é técnica, porque se fosse aqui, não se aprovava essa Loa, não 
se aprovava a Loa, onde é que anda os arautos da defesa da Saúde, 
aumenta 0,5% e o Baixo Parnaíba todinho sem hospital no campo do 
estado. Onde é que andam as pessoas que são votadas naquela região, 
que não defendem os hospitais porque têm que ser reféns do governo, 
escravas do governo? Alienam-se mental, intelectual e, sobretudo, 
moralmente quando não defende isso. Eu vou continuar defendendo a 
isonomia, porque também, se não fossem inclusos os profissionais da 
segurança, eu me revoltaria, eu me indignaria. No campo de professor, 
eu me indignaria também, mas o governo disse que deu 9%. Quais são 
os parâmetros que foram utilizados? A medida provisória não diz, mas 
nós vamos votar. A diminuição de investimento é clara, a ausência de 
isonomia para os procuradores é clara, aí é inconstitucional, mas, com 
certeza, os que agora admiram a constitucionalidade vão votar, e eu 
pergunto: quem é contra aqui o aumento para os procuradores? Apenas 
equiparação de 9% igual aos outros. Onde está a justificativa que os 
deixou de fora? Onde está a justificativa para a diminuição de 30% do 
investimento, tomando como base 2016? Está aqui. Senhores, o que 
eu peço é só que respeitem a Constituição e que haja isonomia para 
os procuradores. Só isso. Alguém é contra a isonomia? Quem é contra 
também dos procuradores? Por isso, Senhor Presidente, eu peço voto 
nominal nesse meu destaque. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores deputados, eu peço a atenção de todos, o Deputado Cesar 
Pires fez um requerimento verbal de votação nominal. Eu vou submeter 
o requerimento à apreciação do Plenário. Deputado César pediu 
também conferência de quórum. De já, determino que zere o painel 
e que os deputados, que assim o desejarem, confirmem novamente as 
suas presenças. Já retirando a Deputada Detinha como quórum. Os 
deputados que aprovam a votação nominal permaneçam como estão. 
Os que forem contrários se manifestem ou fiquem de pé. Rejeitado o 
Requerimento. Em votação o Destaque. Peço novamente a atenção, 
porque, diferente do que sugeriu o Deputado Rafael, quem aprovar o 
Destaque vai permanecer como estiver, e quem for contrário vai ficar 
de pé ou se manifestar. Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pois não, Presidente. 
O que eu quero deixar claro é que nesse Destaque que nós pedimos 
o que nós queremos é uma correção da ausência de iniciativa do 
Governo que deixou de fora os procuradores sem que fizesse alegativa 
nenhuma, ferindo a constituição, ferindo o processo de isonomia. E o 
que nós queremos é que fique os mesmos 9% igual os outros, inclusive 
promotores. Só isso que nós queremos. E é por isso que eu quero a 
votação nominal. Não consegui, mas fica o meu registro aqui de que 
a gente vai aqui registrar quem foi contrário a essa iniciativa nossa de 
equiparação salarial dos procuradores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Os deputados que aprovam o destaque.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente, 
estamos votando agora o destaque do Deputado César que equipara, 
que coloca também os procuradores no aumento de 9%, não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Isso. Os deputados que aprovam o destaque permaneçam como estão, e 
os que forem contrários fiquem de pé ou se manifestem. Peço que todos 
permaneçam como estão para eu poder ter a noção aqui do Plenário. O 
Destaque foi rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente, 
registre só o meu voto favorável ao Destaque concedendo os 9% aos 
Procuradores do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Só um instante, Deputado Vinícius. Vou dar Questão de Ordem para 

todos. Registro que o Destaque foi rejeitado com os votos contrários, 
ou seja, a favor do Destaque do Deputado César Pires, Deputado Neto 
Evangelista, Deputado Wellington do Curso, Deputado Ciro Neto, 
Deputado Rildo Amaral e Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, eu gostaria de votar pela Bancada do PL a favor do acréscimo 
do 9º aos procuradores também, a favor do destaque.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Voto agora individual, Deputado Vinícius, está recontabilizado o seu 
voto a favor do destaque. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Estou com 
problema de comunicação no painel com a Deputada Detinha, que 
está online e ela me autorizou a votar por ela. Então, o Hélio está aqui 
também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V. Ex.ª não pode votar pela Deputada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Tudo bem, que 
aguarde até ela entrar online lá, que ela quer também se manifestar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Vinícius, nós retiramos o registro de presença da Deputada 
Detinha que participava de forma remota, a pedido de V. Ex.ª, mas fica 
registrado, por V. Ex.ª, que a Deputada Detinha se aqui estivesse votaria 
a favor do destaque.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Questão de 
Ordem, Senhor Presidente, só para esclarecer. O problema que, por 
meio de videoconferência, lá teve um momento de votação. Agora é 
outro momento de votação, e aí não está tendo aquela agilidade dela 
estar presente na sessão em cada momento das votações. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Já estou vendo a Deputada Detinha, Deputada Detinha, V. Ex.ª quer 
consignar o voto? Ela está com problema na conexão, mas depois ela 
registra o voto. O destaque foi rejeitado. Segundo destaque, Deputado 
Wellington do Curso, V. Ex.ª tem 5 minutos para encaminhar sem 
apartes. Registro a presença no plenário de um grupo de professores 
do município de Monção, fui informado que tem uma comitiva que 
está na porta da Assembleia, de já, em nome de todos os deputados, 
nós nos desculpamos por não permitir a entrada de todos, porque nós 
temos uma Resolução que ainda limita o acesso à Assembleia, mas 
tem uma comitiva de 10 professores que está acompanhando a Sessão, 
fazendo uma manifestação quanto à Política Municipal de Educação. 
Logo após a Ordem do Dia, farei uma referência aqui aos temas que 
os senhores professores, representados pela direção do Sindicato dos 
Professores, estão fazendo aqui em São Luís. Deputado Wellington do 
Curso, V.Exa., tem 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais pares, muito obrigado 
pela atenção, muito obrigado pela oportunidade de pelo menos apreciar 
o destaque, tendo em vista o nosso posicionamento na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, eu já sabia que não seria fácil, 
nada fácil. Em 2015 quando passei a ser Oposição do Governador 
Flávio Dino, a fiscalizar, a cobrar, a denunciar, eu já sabia que não 
seria fácil. Mas a nossa história fala por si só, a nossa história em 
defesa dos policiais militares, desde 2015, logo no 2º dia de mandato, 
apresentamos várias indicações solicitando ao Governo do Estado. 
Quando fui vice-presidente da Comissão de Segurança, quando fui 
vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, todas elas pautaram 
a defesa dos servidores, dos policiais, todas. Mesmo não sendo recebido 
pelo Governo do Estado, mesmo não sendo recebido, nós apresentamos 
indicações. Requerimentos, mesmo recebendo de volta as tratativas 
dizendo que não, mesmo em 2021, não participando em nenhuma 
Comissão, somos só dois deputados de Oposição, Deputado César Pires, 
Deputado Wellington, nem Comissão participamos. Não podemos votar, 
nem isso não podemos fazer, pagamos um preço muito alto por ter um 
lado, o meu lado pé o lado do povo, o meu lado é o lado do professor, 
o meu lado é o lado do policial militar, o meu lado é o lado do policial 
civil. E as nossas ações falam por si só. Então, não vou nem entrar 
em polêmica, é só pesquisar as indicações dos deputados, quais estão 
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solicitando reajuste, luta, defesa de professores, de policiais e assim por 
diante. E há solução? Há solução, mas, em momento algum, cometemos 
crime ou falamos de ilegalidade. Ilegalidade já basta do Governador 
Flávio Dino que não cumpre decisão judicial. Quem foi que disse que eu 
estou querendo aqui fazer pagamento? Quem dera eu tivesse sido eleito 
prefeito de São Luís em 2016. Não fui eleito por causa da perseguição 
de Flávio Dino. Tentei ser em 2020. Quem dera se eu pudesse ser 
executor, fazer, nomear, contratar. Quem dera se eu fosse governador 
do Estado. Que coloquem aí, anotem: quando eu for governador do 
Estado do Maranhão, servidores, professores, policiais militares serão 
valorizados. Deputado Wellington, como? Vai tirar de onde? Eu já 
apontei o caminho e vou apontar o de hoje. Não tem dinheiro, mas tem 
dinheiro para corrupção, tem dinheiro para seletivo em tudo que é lugar, 
tem dinheiro para cargos comissionados, tem dinheiro para secretarias 
abarrotados de servidores! Por que não enxuga a máquina pública? Por 
que não diminui a quantidade de cargos comissionados? Por que não 
combate a corrupção? Não sou eu que estou dizendo. A Polícia Federal 
bateu na porta da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, sacando 
R$ 18 milhões na boca do caixa. Solicitamos uma CPI, ninguém falou 
nada! Ninguém disse nada! Só três assinaturas. Senhoras e senhores, 
tem como combater? Tem. O Deputado César Pires trouxe essa semana, 
mais uma vez. Estão criando 380 cargos e ninguém diz nada? É a 
favor da criação de 380 cargos, mas não é a favor da nomeação dos 
aprovados, não é a favor de reajuste. E outra, eu não estou onerando 
o Estado em nada, estou trazendo a discussão, eu tenho coragem pelo 
menos para trazer a discussão e agradeço todos aqueles que absorvem 
isso, todos aqueles que estão do lado dos servidores, dos policiais, mas 
se lembrem: fazemos isso com muita responsabilidade. Senhoras e 
senhores, a primeira vez que eu fui ao Palácio dos Leões, peguei um chá 
de cadeira de sete horas de um secretário do governo. No segundo dia, 
eu peguei um chá de cadeira de nove horas. E eu me impus. Naquele 
momento, eu fiquei pensando, sou um deputado ou sou um saco de 
batata? E eu disse para o secretário: Eu não sou um saco de batata, sou 
um deputado. Mesmo sendo de oposição, mesmo não tendo um cargo de 
vigia, mesmo não tendo emendas parlamentares sendo pagas em 2021, 
emendas do Deputado César Pires estão paradas há 245 dias e ninguém 
diz nada. Deputado Wellington nunca teve emendas parlamentares 
pagas. Estou entrando na Justiça, amanhã, sexta-feira, estou entrando na 
Justiça para pagar as emendas parlamentares, que não são minhas, mas 
eu faço minhas as palavras do dramaturgo alemão do século passado, 
Bertold Brecht, que dizia: Estão levando os escravos, como eu não sou 
escravo, eu não vou me importar com os escravos. Estão levando os 
empregados, como não sou desempregado, não vou me importar com 
os desempregados. Estão levando os pobres e miseráveis, como não 
sou pobre nem miserável, eu não vou me importar com eles. Agora 
estão me levando, e ninguém diz nada, ninguém faz nada. A minha voz 
tem sido levantada nesta casa. Ontem, fizeram críticas que eu estava 
falando sozinho aqui. Pode ser uma voz única, uma voz que clama no 
deserto, pode ser uma voz única, mas aqui, na rua, em todos os lugares 
que eu for, estou trazendo para apreciação algo que o governo não faz e 
tem recurso e tem dinheiro. Não estou dizendo que é eu que vou pagar. 
Estou clamando pela benevolência, pela atenção dos deputados. Peço 
atenção para que vocês possam votar pelo reajuste dos professores, por 
exemplo, que é a Lei do Piso, é 31,3. Eu entrei na Justiça em 2017, 2018. 
Amanhã vou entrar com ação na justiça novamente, uma ação popular, 
solicitando que o Governador Flávio Dino respeite a Lei do Piso. Estou 
fazendo nada mais do que meu papel parlamentar, legislar e fiscalizar 
a aplicação de dinheiro público. Senhor Presidente, vou concluir, as 
emendas que estamos apresentando à Lei, a Medida Provisória nº 373, 
não são minhas. Não sou eu, ao atacar, estão atacando os professores. 
Foi redigido por professores, foi redigido por ...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César, aliás, Deputado Wellington, só um instante. Peço que 
liberem o microfone do Deputado Wellington para conclusão. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Quem fez a Emenda à Medida Provisória apresentada pelo Deputado 
César Pires foram procuradores. Quem fez as emendas do Deputado 

Wellington foram os funcionários do DETRAN, professores, policiais 
na calada da noite com medo de serem perseguidos. “Deputado, não 
leve o meu nome”. E eu vou apanhar, eu vou sofrer, eu vou até perder 
aqui, mas eu vou perder em nome dos servidores, em nome de policiais 
militares, em nome de professores, e eu não abro mão disso. Quem me 
trouxe aqui foi Deus, em primeiro lugar, e o voto limpo e consciente, 
sem nenhum prefeito, sem nenhum vereador, sem liderança. E é o meu 
segundo mandato com muita responsabilidade. E tenho respeito a todos 
vocês parlamentares, todos. Respeito a todos. Nunca afrontei nenhum 
de vocês. Nunca fui no gabinete de nenhum com picuinha, falando 
mal de ninguém. Vinícius Louro é meu irmão muito antes de ele ser 
deputado. Deputado Vinícius, Deputado César Pires é o gabinete em 
que eu ando fora da presidência. Eu não ando com picuinha, não ando 
com fofoca, não ando com fuxico. Respeito a todos e já dei a minha 
mão a todos quando precisavam. E eu estou, mais uma vez, de forma 
responsável, defendendo a população do Maranhão, defendendo os 
servidores públicos do Estado. E peço, humildemente, que apreciem. Eu 
sei que alguns ficam desconfortáveis por conta disso, mas que apreciem 
o Destaque, para que seja concedido um reajuste melhor, maior. E, mais 
uma vez, não é aumento. Os três deputados que se pronunciaram falaram 
de aumento. É reajuste, meu povo. São perdas salariais. Um Governo 
que arrecada com impostos. Um Governo que tem dinheiro sobrando, 
um Governo que está criando 390 cargos a mais. Um Governo que não 
combate a corrupção. Um Governo que tem dinheiro. Chegou a hora de 
estender a mão para os servidores públicos que estão... 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, senhoras deputadas, peço a atenção de todos. 
Nós vamos votar o Destaque. Os deputados que aprovam o Destaque 
apresentado pelo Deputado Wellington permaneçam como estão. Os 
que forem contrários fiquem de pé ou se manifestem. Rejeitado no 
Plenário com os votos contrários dos Deputados César Pires, Wellington 
do Curso, Vinícius Louro, Rildo Amaral, Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Presidente, 
registre o meu voto a favor do aumento de 30% aos servidores públicos 
do nosso estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Está registrado Deputado Neto, ...Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL- Senhor Presidente, 
Deputado Rildo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Precisa e quero 
que registre também o meu voto aprovando os 30% para todos os 
servidores do estado. Se fossem duzentos era duzentos que eu ia votar, 
também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Registrado, deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado 
Vinícius Louro, também Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Registrado, Deputado Vinícius Louro.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - A 
deputada Detinha está acenando a mão, o primeiro assunto era esse, que 
a deputada Detinha está acenando a mão, também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A deputada Detinha está com o problema na conexão, mas na hora que 
ela estiver com a conexão regular...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Já dá para fazer 
uma leitura da Deputada Detinha, que ela também é 30% dos servidores 
públicos do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Fica registrada a opinião de V.Exa. mas é preciso que ela própria se 
manifeste.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Bota o polegar, 

Detinha.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputada Detinha, V.Exa. está com a palavra.
A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Obrigada, Presidente, 

também vou com os “meninos”.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Registrado o voto da Deputada Detinha.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Ela vai com os 

“meninos”, Presidente.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Só 

uma Questão de Ordem. Deputado Wellington, uma Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 

Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 

Presidente, é só agradecer a V.Exa., V.Exa. tem sido muito solícito, 
muito atencioso com o mandato do Deputado Wellington, em particular. 
Esse tema é muito caro para o Deputado Wellington, é muito especial ao 
Deputado Wellington, e eu quero fazer o registro especial ao Deputado 
César Pires, por ter votado a favor, Deputado Rildo Amaral por ter 
votado a favor, Deputado Neto Evangelista por ter votado a favor, 
Deputado Vinícius Louro por ter votado a favor, Deputado Ciro Neto 
por ter votado a favor e a Deputada Detinha, por ter votado a favor. 
Muito obrigado a todos vocês que votaram a favor dos servidores 
públicos do Estado do Maranhão, policiais militares e aposentados do 
estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Feito o registro, Deputado Wellington. A Medida Provisória vamos 
apreciá-la agora. Em discussão. Em votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovada a Medida Provisória que 
concede reajuste aos servidores públicos do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor 
Presidente, só para registrar que os 42 Deputados desta Assembleia 
votaram a favor do servidor, pois acabamos de aprovar o reajuste do 
servidor. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael, feito o registro, 30 Deputados presentes votaram a 
favor da Medida Provisória, ou seja, ela foi aprovada por unanimidade. 
Senhores Deputados, agora nós vamos apreciar o Orçamento, o Projeto 
de Lei do Orçamento. Item 4 da pauta da Ordem do Dia. Projeto de 
Lei nº 494, de autoria do Poder Executivo, que estima receita e fixa a 
despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2022, 
visto que cumpre os pressupostos constitucionais e infraconstitucionais, 
em especial o disposto ao artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº 
011 de 10 de setembro de 1991, dispõe sobre o exercício financeiro, a 
vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária atual. Inscrito 
para discutir, o Deputado Wellington do Curso. Deputado Wellington, 
Vossa Excelência tem 10 minutos, para discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais pares, estamos diante de 
uma votação importante, que é a votação do Orçamento para 2022 e 
trazemos algumas informações que o deputado César Pires já trouxe de 
forma mais detalhada e eu aproveito pra acrescentar e também fazer 
uma solicitação. O Orçamento está sendo votado hoje para 2022, à luz 
do que aconteceu em 2020 para 2021 trouxe algumas enganações, 
trouxe alguns erros, inclusive crime. E eu já falei isso e vou trazer pra 
vocês de forma mais detalhada. Na Secretaria, que é uma Secretaria pra 
tratar da agricultura familiar que tinha um orçamento lá, de 
aproximadamente cinquenta e seis milhões, passou de oitenta milhões, 
para beneficiar o Secretário que é candidato a deputado estadual, com 
ações na Secretaria que não tem nada a ver com a Secretaria. E tudo 
bem, tirou de outra secretaria, mas quais secretarias? Aí eu trago uma 
aberração ainda maior, crime fiscal, deputado Rafael Leitoa, o 
governador Flávio Dino pode ser responsabilizado, crime de 
responsabilidade, crime de improbidade administrativa. A Secretaria de 
Governo que tinha um Orçamento de setenta e seis milhões de reais está 

gastando quatrocentos e setenta e três milhões de reais, está gastando 
com o quê? Está gastando, e eu faço a descrição pra vocês, gastando 
com obras públicas para uso comum do povo, cento e sessenta e três 
milhões, até aí, tudo bem. Vai gastar o dinheiro do povo pra levar pra o 
povo, até aí tudo bem. Não está, não. A Secretaria de Governo tem 
como atribuição Gestão de Tecnologia, Gestão Estratégica, Apoio 
Administrativo, aqui não diz que a Secretaria de Governo vai cavar 
poço, aqui não diz que a Secretaria de Governo vai fazer praça, aqui não 
diz que a Secretaria de Governo vai cavar poço, aqui não diz que a 
Secretaria de Governo vai fazer praça, aqui não diz que a Secretaria de 
Governo vai gastar de R$ 76 milhões, R$ 473 milhões, quase R$ 400 
milhões jogados na vala para levantar secretário, fazer campanhas de 
secretário, campanha eleitoreira. Cadê o Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão? Cadê o Ministério Público de Improbidade 
Administrativa? Meus amigos, dos R$ 76 milhões que a secretaria teria 
que ter, ela está gastando 4R$ 73 milhões, gastando R$ 400 milhões a 
mais, e saiu de onde? Saiu da educação, saiu da saúde, saiu da 
infraestrutura, saiu dos impostos? De onde saíram esse 400 milhões? E 
o desvio de finalidade? Ela tem como competência, ela tem como dever, 
como finalidade gestão estratégica, gestão tecnologia. Eu não acredito 
que aqui tem deputado que se beneficiou de obras públicas para uso 
comum do povo, e olha a enganação! Obras públicas para uso comum 
do povo. Dois: manutenção e conservação de bens e imóveis. R$ 41 
milhões para conservação de bens e imóveis. Quais bens e imóveis? 
Que bens são esses? Demais auxílios financeiros e pessoas físicas: R$ 
27 milhões. Agora começou a aparecer o auxílio? Deputado César 
Pires, o auxílio não estava sendo tirado do Fumacop? Deputado César, 
falta de transparência total. Estão tirando dinheiro da Secretaria do 
Governo para poder pagar auxílio, mas não era do Fumacop, do Fundo 
de Combate à Pobreza? Indenizações: R$ 27 milhões. Indenização de 
quê? Não tem transparência. A Secretaria de Governo, senhor Diego 
Galdino está gastando R$ 400 milhões só em 2020. Suplementou de 
onde, retiram de onde, o recurso vem de onde? Só tinha R$ 76 milhões 
e agora está com quatro vezes mais e gastando com recursos e ações que 
não são do seu governo, da sua gestão. Poços e açudes: cadê a Secretaria 
de Pesca, a de Agricultura Familiar, a de Infraestrutura? Estão cavando 
poço na Secretaria de Governo?! Eu vou lá fiscalizar a Secretaria do 
Governo e fiscalizar o Palácio, saber quantos poços foram cavados lá no 
Palácio! Meu amigo, que loucura! Isso aqui é loucura! Só pode. R$ 400 
milhões a mais, e aí não tem dinheiro para nomear os aprovados em 
concurso, por isso que estou discutindo e que nós apresentamos 
emendas ao orçamento. Nós estamos pedindo que saia dinheiro da 
Secretaria de Comunicação, que sais dinheiro da Secretaria de Governo, 
que saia dinheiro da Casa Civil. Deputado Wellington, não tem dinheiro 
para nomear os 1700 aprovados? Tem. Só precisa ter prioridade, só 
precisa organizar. De onde vamos tirar o dinheiro para nomear os 
aprovados? Tirar da Comunicação. Deputado Wellington, a Secretaria 
de Comunicação de Flávio Dino está sendo diminuída. Não está 
diminuindo nada! Eram duas secretarias, Comunicação e Articulação e 
que agora tem R$ 108 milhões, as duas juntas. Só que o Governo 
separou as Secretarias. E o Governo do Estado, ao separar, continuou 
aumentando a Secretaria de Comunicação. É muito dinheiro para a 
Comunicação, é muito dinheiro para a Casa Civil, é muito dinheiro para 
a Secretaria de Governo que ninguém sabe para onde vai. Não tem 
transparência. E é por isso que apresentamos várias emendas do 
orçamento. Primeiro, Solicitamos ao Governo do Estado para que possa 
construir dois hospitais públicos veterinários. Eu não posso construir. 
Eu sou deputado. As minhas emendas não são pagas. Se Flávio Dino 
tivesse pago as emendas parlamentares de 2015 até hoje, eu destinava 
todos para construir um hospital veterinário em São Luís. Estamos 
solicitando a construção de um hospital veterinário em São Luís e um 
hospital veterinário em Imperatriz, construção de dois hospitais 
veterinários. Estamos apontando o dinheiro. O dinheiro sai de onde? É 
muito melhor construir um hospital veterinário em São Luís público do 
que gastar dinheiro no Jornal Nacional, na Globo, na Carta Capital, na 
Exame. É muito melhor cuidar dos nossos animais. Eles não falam, mas 
têm direitos. Os nossos animais não falam, mas têm direitos. O 
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Deputado Wellington defende os animais de verdade. Eu não estou 
utilizando a máquina pública, rodando por aí para estar fazendo ações 
em nome do Governo. O pouco que eu faço é com meu recurso. O 
pouco que eu faço é com minha voz, é com a luta. E muitos maranhenses 
fazem isso voluntariamente. Muitos maranhenses sofrem, choram, se 
consomem em ver um cachorro abandonado, em ver um gato 
abandonado, em ter que comprar ração, em ter que ajudar, em ter que 
recolher, em ter que cuidar. E o Governo que tem tanto. Podia fazer tão 
pouco: retirar quinze milhões da Comunicação para construir um 
hospital público veterinário. Mas eu ainda hei de ser um gestor público 
e pode ter certeza que, na nossa gestão, daremos total apoio, total 
atenção, carinho, respeito àqueles que não falam, mas têm direitos. E 
pode ter certeza que nós faremos isso. Segunda Emenda: nós solicitamos 
ao Governo do Estado aquisição de 10 veículos para castramóvel. Sem 
politicagem, sem estar com deputado lá, dizendo que é dele, que é de 
fulano, é do Governo do Estado. É do povo. Política de Estado não é 
política de Governo, nem política de poder, nem política eleitoreira. 
Política de Estado funciona pelo Estado para que a população vá lá e se 
contemple, que seja utilizado, mas não o deputado dizer que ele é o 
dono, que ele que manda, que ele é que fez. Política de Estado é para o 
povo, é para a população, é para a periferia. Dez castramóveis, retirando 
de onde? Secretaria de Comunicação. Fizemos uma Emenda, também, 
solicitando duas mil vagas para policial militar. Nessa nossa solicitação, 
nós solicitamos ao Governo do Estado para que pudesse nomear dois 
mil policiais, os mil e setecentos e cinquenta que estão aguardando. Vou 
concluir, Senhor Presidente, e mais aqueles que estão sub judice e 
policiais civis. Retirar da Comunicação e nomear os aprovados na 
Polícia Militar do Estado do Maranhão. Nossa luta vai permanecer e eu 
tenho certeza que nós vamos tentar sensibilizar não esse governo falido, 
desastroso que está acabando, mas tentar sensibilizar os pré-candidatos 
da importância de segurança pública de verdade. E os pré-candidatos 
possam receber os policiais militares, os policiais civis e os aprovados 
em concurso para que possa nomear. Está sendo feito assim no Ceará; 
no Rio de Janeiro; no Mato Grosso; Rio Grande do Sul nomeou todos 
os aprovados e está aberto o concurso para mas quatro mil vagas para a 
Polícia Militar. Governador Flávio Dino, nomeie todos os aprovados do 
último concurso e faça um novo concurso, temos quatro mil vagas. Dê 
atenção à segurança. A população clama e a violência já bateu à porta da 
Assembleia. Mataram um subtenente do Gabinete Militar na Assembleia 
e assaltaram, furtaram também o carro de uma parlamentar. Governador, 
faça alguma coisa pela segurança pública da população. E faça alguma 
coisa pelos homens da segurança pública. Policiais militares, policiais 
civis, homens da segurança pública clamam pelo apoio do Governo do 
Estado. Segurança pública pede socorro. Senhor governador, nomeie os 
aprovados em concurso. Senhor governador construa um hospital 
público veterinário no Estado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, vamos apreciar. Não, ainda tem o Deputado César. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor presidente, antes da apreciação, solicito a V.Exa., como voz, 
vozes únicas, Deputado Wellington e Deputado César Pires, possa fazer 
conferência de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vossa Exa., quer que faça agora ou após o pronunciamento do deputado 
César? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Pode 
ser após o meu príncipe. Príncipe, fique à vontade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César, V. Exa. tem cinco minutos para encaminhar a votação. 
Em seguida faremos a conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) - Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, eu só queria 
levar aos meus pares alguns esclarecimentos daquilo que nós vamos 
votar agora. É natural que quando você manda uma PLOA você faça 
um arrazoado da conjuntura econômica. O governo se recusou a fazer 
a análise da conjuntura socioeconômica, por que isso? Porque ficava 
catastrófico botar aqui. E não botou, porque em cima dessa análise 

econômica que ele projeta as outras situações para correção de rumos, 
não botou. O governo também botou como se ele tivesse aqui no 
CAPAG uma situação fácil, mas eu quero denunciar uma situação; 
o governo às vezes uma EMSERH recebe dez milhões de reais, de 
empresários, só cataloga cinco, manda fazer o empenho de pagamento 
de cinco, de quatro e novecentos, e fica uma dívida pequena real, mas 
a dívida mais real ainda é aquela dívida que ele não computou, quer 
dizer, ou seja, são os empresários que mantêm o status do governo. 
Quero mostrar aqui pra vocês algo que eu entendo ser extremamente 
relevante, o governo chegou a conclusão porque não colocou pra nós 
os parâmetros que levaram a encontrar vinte e quatro bilhões, noventa 
e oito mil. Mas aqui nas receitas, ele coloca assim, alienação de bens: 
oitocentos e vinte e três milhões, mas que bens? Quais são? É uma 
forma de enxertar o orçamento porque não tem na verdade para cumprir 
o que ele projetou. Aí ele bota, bem aqui embaixo, outras receitas de 
capital: R$ 1,712 bilhão. Se somarmos os dois, nós vamos encontrar 
R$ 2,536 bilhões. Se subtrairmos dos 24, o valor real da projeção é de 
R$ 21,500 bilhões. O restante é recheio sem fundamentação nenhuma. 
Para que vocês possam ter ideia disso, o governo, senhores, em 2018, 
contabilizou R$ 8,460 bilhões. Projetados para 2012, R$ 12 bilhões 
de reais, um aumento da carga tributária de 37% colocada aqui e feita 
pela análise técnica na nossa consultoria. Olha bem a carga tributária, 
37%, e disse que não cobra e fica irritado quando o senador vai para a 
televisão, na sua rede social, fazendo mídia de que é um governo que 
tributa demais. Está aqui, é a LOA que está constando isso, que alguém 
diga o contrário, rasgue a LOA ou enfeite, que talvez seja melhor. 
Essa aqui é a coisa mais terrível que tem. Em 2020, nós pagamos R$ 
283 milhões de amortização da dívida. Em 2020, ano passado, R$ 
910 milhões e, agora, quase R$ 1 bilhão, um aumento de 285%, foi 
o que aumentou de amortização de dívida utilizada por ele no final do 
governo. Roseana deixou R$ 3 bilhões e esse que ele está pagando. 
Em termos de investimentos, em 2018, o governo investia R$ 1,804 
bilhão, hoje, R$ 1,393 bilhão projetado para 2022. Um decréscimo 
nominal de 30% real. O dinheiro aqui não valia mais R$ 500 milhões, 
e alguém me fala que o governo vai fazer investimento ano que vem. 
Como investimento? Nós vamos dar aval aqui para o governo mentir, 
lá na frente, que está fazendo investimento, mas quem construiu um 
muro na sua casa ou uma calçada sabe que o cimento aumentou, o ferro 
aumentou, que a areia aumentou, que a brita aumentou, e isso é o valor 
real, o econômico, e aí o quê? Achatava ainda mais a possibilidade 
de crescimento. No campo da saúde, o governo, em 2020, gastou R$ 
2,924 bilhões. Em 2021, diminuiu, em bruta época pandêmica, R$ 
2,743 bilhões. Projeta agora R$ 3,104 bilhões. Aí se diz assim: olha, 
o governo vai botar muito dinheiro. Não. Desses R$ 3,104 bilhões, R$ 
721 são da receita do governo federal. Portanto, o governo, além do teto 
da obrigatoriedade constitucional, o governo só botou 0,5%. Deu um 
aumento aqui para a Polícia Militar, que era ano passado R$ 1,1 bilhão, 
botou agora R$ 1,025 bilhão. Para a Polícia Civil, eram R$ 11 milhões 
e aumentou para R$ 60. Não estou questionando, quero apenas saber 
de onde foi isso, por que para um muito e para outro pouco? Não sei. 
Eu queria investigar essa situação que nós estamos vivenciando agora. 
Apesar de todas essas dificuldades, o Governo traz aqui a criação de 
mais 390 cargos comissionados e uma projeção de nomeações novas 
agora, portanto, no ano político, de 579 cargos comissionados. Esses 
aqui são alguns pontos que nós vamos aprovar hoje aqui: investimento 
na educação permaneceu do mesmo jeito; na saúde, como eu disse, 
0,5%; na infraestrutura, diminuiu; aumentou os cargos comissionados, 
para que ele possa dar resposta à sociedade. E que alguém diga que 
isso aqui não é imoralidade. É uma imoralidade. E que alguém diga 
aqui para mim e se levante e diga outra receita de capital, um bilhão e 
setecentos milhões de reais. Não sei. Aluguéis, alienação de bens. Na 
época em que a MAPA veio aqui ele não tinha nem a cadeia dominial 
dos produtos que queriam colocar. E eu perguntei “onde é que está a 
cadeia dominial”; não tinha. Ninguém sabia de quem era, se era do 
Estado ou se era de outra pessoa. Continua do mesmo jeito aqui. Mas 
nós vamos aprovar nesta Casa isso. Portanto, senhores, eu levo aqui... 
Nós vamos aprovar a LOA. Pode aprovar, mas eu queria só levantar 
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esses elementos aqui para que pudesse dar a vocês instrumento de uma 
análise muito com mais concretude, muito mais científica, muito mais 
pensada, para que a gente não fique, na verdade, refém de algo que nem 
sequer temos a compreensão de pedir para alguém analisar para nós. É 
uma indecência essa LOA aqui do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO 
NETO – Senhores deputados, farei agora a conferência de quórum, 
a Requerimento verbal do Deputado Wellington do Curso. Peço que 
zerem o painel. O painel já está... O Deputado Roberto vai encaminhar 
em seguida, mas já está liberado o painel para quem desejar confirmar 
a presença. Lembrando que nós precisamos de 22 para que possamos 
seguir com a Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente, só 
uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Nós estamos 
apreciando o Destaque, correto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Correto.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Quem é o autor?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Importante ele 

estar presente na Sessão, se não a gente não pode apreciar. Importante 
ele registrar a presença.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, Vossa Excelência pode registrar a presença ou 
dizer que está em obstrução. Vossa Excelência estando em obstrução, 
da mesma forma será apreciado o Destaque. O deputado Roberto Costa 
vai encaminhar, por cinco minutos sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) – Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Eu 
venho falar também um pouco sobre a questão do Orçamento, que nós 
tivemos agora essa responsabilidade de comandar esse processo, por 
meio da Comissão de Orçamento, e, claro, que o debate ele se torna 
fundamental dentro de uma Casa Legislativa, mas eu acho sempre 
importante que a gente deixe muito claro, eu acho que a posição 
individual de cada deputado. O Orçamento é composto dos repasses 
federais, dos impostos, das taxas que o estado recolhe. Esse Orçamento 
deste ano tem uma previsão de quase 24 bilhões e cem milhões para 
serem executados. Esse Orçamento nós temos quase 10 bilhões que 
eles estão praticamente comprometidos com a folha de pagamento e 
quando nós o observamos detalhadamente, nós olhamos que houve um 
acréscimo em relação ao ano passado de quase 11%. O orçamento que 
nós fizemos, aprovamos o ano passado para esse ano, foi vinte e um 
bilhões e meio. Este ano, como eu disse, nós temos um orçamento de 
mais de 24 bilhões, e que tem se procurado na Peça Orçamentária que 
foi encaminhada, atender todas as áreas. Será que esse seria o orçamento 
do sonho de todos nós? Claro que não. Mas é o Orçamento que se torna 
mais real e próximo da situação econômica que nós vivemos. Quando eu 
falo nós, eu falo do país, do mundo. Nós vivemos uma situação de dois 
anos de uma pandemia que arrasou economicamente o mundo, arrasou 
economicamente o nosso país. Os estados, dentro dessa base política 
administrativa do nosso país, é a parte mais fraca e terminou tendo um 
sofrimento muito maior, como os nossos municípios. Agora, o que nós 
tentamos, na verdade, a gente gostaria de dar um aumento maior para 
o funcionário público, claro, eu tenho certeza de que, individualmente, 
aqui, todos os deputados, independente de posição política, de posição 
partidária, tem esse sentimento, porque esse é o sentimento da Casa 
Legislativa, esse é o sentimento da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, porque esta Casa é composta de representantes de toda a 
nossa população. Existem algumas discussões, como eu vi aqui agora, 
em relação à Secretaria de Governo, de que a Secretaria de Governo 
tem um gasto aí de quase R$ 400 milhões para o ano que vem, porque 
esse ano já esteve próximo disso, mas é bom que se diga que não existe 
nenhuma ilegalidade nesse procedimento administrativo, porque o que 

a Secretaria de Governo fez foi a descentralização de crédito, por meio 
da Secretaria de Planejamento. Isso está segurado dentro da lei. Agora, 
o sentimento, como eu disse, nosso aqui, e um dia, se Deus quiser, esta 
Casa vai ter as condições de aprovar um orçamento que possa vir e 
acabar com todas as situações de dificuldade da nossa população e das 
nossas cidades. Eu digo, mais uma vez, não só eu, mas o presidente da 
Comissão de Orçamento e os membros da Comissão de Orçamento, 
que aprovaram na comissão, mas eu tenho certeza de que todos os 42 
deputados, porque aqui não tem lado do bem e lado do mal, cada um 
de nós tem o sentimento das ruas, das cidades e das necessidades que 
a nossa população precisa quando se discute a nossa emenda. Ah, se é 
impositiva de R$ 4 milhões, acham que R$ 4 milhões é muito para um 
deputado, porque às vezes, as pessoas desconhecem o que o Deputado 
Arnaldo Melo consegue levar com a emenda dele para as cidades lá de 
São Luiz Gonzaga, quando eu vi que houve agora um asfaltamento de 
R$ 1 milhão levado pelo deputado Arnaldo Melo, assim como vários 
deputados aqui que levaram demandas que são fundamentais, desde 
sistema de abastecimento de água para aquela população que, às vezes, 
está num município afastado aqui da capital e que tem sofrido. Então, é 
por meio da ação de cada deputado aqui que a gente consegue diminuir 
o sofrimento da população. Eu quero dizer a todos os meus colegas 
que o apoio que nós tivemos em relação à construção desse orçamento, 
procuramos escutar todos os Poderes, porque esse orçamento tem a 
responsabilidade de garantir o funcionamento de todos os Poderes: 
Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, mas, 
acima de tudo, foi um orçamento que foi feito para atender as demandas 
da nossa população. Mais uma vez, quero aqui agradecer o apoio do 
Presidente Othelino que, em todos os momentos que nós tivemos a 
necessidade de ter o seu apoio e a sua força enquanto Presidente da 
Assembleia, para que a gente pudesse também debater, discutir com 
as entidades sobre a questão do orçamento, nós tivemos, fiz uma 
audiência pública junto com o Deputado Wellington do Curso, que foi 
com todos os representantes dos sindicatos de funcionários públicos 
do Estado, eu acho que foi um momento importante para a Assembleia 
aquela audiência, de escutar o clamor, escutar a situação que as pessoas 
vivem. Nós sabemos que, no mundo de hoje, no momento de hoje, nós 
vivemos num mundo que tem complicado muito a vida da população, 
desde a questão alimentar à questão estrutural dentro dos municípios. 
Mas, através desse trabalho da Assembleia Legislativa, é que a gente 
consegue levar um pouco de esperança para a população. Por isso eu 
quero agradecer todos os nossos colegas deputados, mais uma vez, 
a Presidência da Casa, através do Presidente Othelino. E dizer que o 
sentimento nosso enquanto relator do Orçamento é o mesmo sentimento 
de todos os meus colegas deputados aqui: é sempre tentar fazer o bem 
ao povo do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, peço atenção de todas e todos. Nós vamos apreciar 
o Destaque sugerido, aliás, apresentado pelo Deputado Wellington do 
Curso. Os deputados que aprovam o Destaque permaneçam como estão. 
Os que forem contrários fiquem de pé ou se manifestem. Destaque 
rejeitado com os votos contrários do Deputado César Pires; Deputado 
Wellington. Mais alguém? Não. Deputado Neto Evangelista. Deputado 
Márcio Honaiser, V.Exa. votou a favor do Destaque do Deputado 
Wellington?

O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER – Não.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Não. Então apenas esses votos contrários. Deputado Ciro Neto, 
Deputado Vinicius Louro.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A 
gratidão permeia os nossos corações. E, nesse momento, quero mais 
uma vez agradecer ao Deputado César Pires, Deputado Vinícius Louro, 
Deputado Ciro Neto e Deputado Neto Evangelista. Os cinco deputados 
votaram a favor da destinação de recurso para a nomeação dos mil e 
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setecentos e cinquenta aprovados, de todos aprovados em concurso e 
pela criação de um hospital público veterinário. Tem gente que fala que 
defende os animais e não está aqui lutando para que seja construído um 
hospital público veterinário no estado do Maranhão. Deputado César 
Pires, como médico veterinário, Deputado Vinícius Louro, Deputado 
Ciro, Deputado Neto Evangelista, Deputado Wellington defendem a 
construção de um hospital público veterinário e a nomeação de todos 
aprovados nos concursos da Polícia Militar e Polícia Civil. 

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor 
Presidente, só para registrar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Concedo a palavra ao Deputado Neto Evangelista. 

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Só para 
registrar e motivar o meu voto favorável ao Destaque. Não há de 
se fazer... E gera até improbidade administrativa, não há de se fazer 
concurso público sem previsão orçamentária para a nomeação dos 
concursados. Não há essa prerrogativa por parte da administração 
pública. Além do conceito constitucional e legal disto, a gente trata 
também de diversas vidas que se dedicaram para a realização de um 
concurso público. Quantas noites perdidas, tenho certeza, quantas 
noites perdidas esses jovens tiveram estudando com o sonho de serem 
militares, de servir a Força de Segurança do Estado do Maranhão. 
Vejam bem. Vocês conhecem a realidade do nosso estado. Vocês sabem 
a quantidade de desemprego que tem hoje no Maranhão, no Brasil. E a 
pessoa se dedicar tanto para passar num concurso público, ser aprovada 
no concurso público, a tão sonhada, Deputado César Pires, estabilidade 
que a pessoa vai ter e, de repente, ele não é chamado. Então eu quero 
deixar aqui a motivação do meu voto pelo Destaque apresentado pelo 
Deputado Wellington do Curso, para que nós tivéssemos recursos 
alocados para que fossem nomeados os policiais militares que passaram 
no concurso da Polícia Militar do Maranhão. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito 
obrigado, Deputado Neto, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor 
Presidente, eu queria retificar o meu voto, e destacar que também sou a 
favor do orçamento para a nomeação dos policiais militares. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Rildo, muito obrigado em nome de todos os aprovados. 
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que registrem o voto, embora já tenha sido superado o instrumento 
da votação, mas registre o voto do Deputado Rildo Amaral, favorável 
ao Destaque apresentado pelo Deputado Wellington do Curso. Alguém 
mais pediu Questão de Ordem? Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão 
de Ordem) – Se demorar mais um pouquinho, Presidente, só o 
convencimento e o poder de convencimento que tem o Deputado Neto 
Evangelista, a gente ia mudar o placar aí se pudesse. Mas, enfim, é 
muito saltar, importante a colocação que foi feita aqui pelo Deputado 
Neto Evangelista, todas as pessoas que sonham com uma profissão 
e principalmente, que a grande maioria aqui é pai de família, mãe 
de família, tem os seus filhos, preparam os seus filhos nos melhores 
colégios, que aqui eu imagino, do Maranhão e do Brasil para chegar 
a pessoa fazer uma faculdade e se preparar para um concurso 
público, esse é o retrato quando se pede para que seja votado dentro 
do Orçamento e essas pessoas sejam chamadas, eu acharia que cada 
deputado aqui presente nesta Casa, poderia ver cada concursado que 
está do lado de fora ver seus filhos, que um dia pode acontecer isso, por 
meio de um concurso, e aí é uma situação que a gente tem que levar em 
consideração. E outra é a questão do remanejamento que o deputado 
Wellington colocou, é muito importante, haja vista, que todas as áreas 
precisam de investimentos, mas uma eu destaco aqui, até mesmo como 
defensor desse esporte, que é a vaquejada, a construção de uma clínica 
veterinária para o Estado do Maranhão. Só uma observação, senhores 
deputados, todo animal de grande porte para ser operado tem que ir 

para outro Estado, Ceará, Lavras no Ceará ou na própria federal do 
Piauí. E, diga-se de passagem, parece-me, não, eu tenho certeza que 
a UEMA só prepara aluno de Medicina Veterinária para cirurgia de 
animal de pequeno porte. Porque não tem uma mesa cirúrgica, não 
tem uma clínica de animal de grande porte. Então, até mesmo para os 
alunos, esse investimento seria importantíssimo, para esses alunos do 
hospital público veterinário pudessem estagiar lá. São essas as minhas 
observações, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente, uma 
Questão de Ordem, deputado Rafael.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão 
do orador) - Como todos os colegas falaram e na verdade foram 
encaminhamentos breves, eu só queria encaminhar pela rejeição do 
destaque, pois a peça orçamentária prevê a contratação e nomeação de 
novos servidores públicos para o ano que vem. Ocorre que aqui nós 
não podemos fazer o orçamento geral e já determinando o número de 
chamados para o ano que vem. Mas há sim, a previsão de convocação 
de PMs, dos novos policiais militares para o ano de 2022. O governador 
tem planejado essas nomeações, à medida obviamente que temos 
a capacidade financeira para pagamento da folha de pessoal, e, com 
certeza, teremos aí uma chamada no próximo ano, e que esse lapso 
temporal do concurso devido à pandemia, está vigente, e tenho certeza 
que o Governo do Maranhão chamará todos esses aprovados, esses 
classificados do concurso da Polícia Militar, nós não estamos aqui com 
a rejeição do destaque do Deputado Wellington, tirando a possibilidade 
de nomeação dos policiais militares do Maranhão, pelo contrário, isso 
já está garantido na peça orçamentária que nós iremos apreciar em 
seguida. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pela ordem, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem) 
– Eu queria só que o Deputado Rafael me mostrasse porque eu estou 
com dificuldade de olhar. Eu queria que V. Ex.ª me mostrasse aqui onde 
estão essas condições que o senhor falou.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) - Acabei de consultar o presidente da Comissão de Orçamento, 
e o orçamento dispõe de recursos para novas nomeações e, obviamente, 
pode ser a critério do Poder Executivo, que é quem tem poder para 
remanejar os créditos orçamentários para nomeação dos policiais 
militares

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Senhores deputados. 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com toda a liberalidade que o dia de hoje permite, eu vou encerrar, 
porque nós estamos exagerando no uso da Questão de Ordem para 
discussões de temas, para a discussão do assunto, mas o momento 
da discussão já encerrou. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Está aprovado o Projeto de 
Lei Orçamentária para o ano de 2022. Em votação a redação final 
em razão das emendas apresentadas pelos deputados e também pelo 
Poder Judiciário. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Antes de passar para o próximo item, quero cumprimentar 
o Deputado Roberto Costa, presidente da Comissão de Orçamento, que 
também foi relator, pela forma como conduziu, durante todo o ano, 
a Comissão de Orçamento, de forma muito equilibrada, recebendo e 
analisando sempre as matérias que chegaram à comissão, pela forma 
transparente e democrática como conduziu tão bem a apresentação 
das emendas e análise das emendas na Comissão de Orçamento, 
dada a importância deste tema. Deputado Roberto, V. Ex.ª conduziu 
com brilhantismo a Comissão de Orçamento, durante todo o ano, em 
particular a votação do projeto de lei que agora, a partir do momento da 
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sanção pelo Excelentíssimo Senhor Governador, será a Lei Orçamentária 
para o ano de 2022. O projeto vai à sanção. Projeto de Lei nº 564, de 
autoria da Mesa Diretora. Peço a atenção de todos e todas. Este projeto 
é o que trata do reajuste dos servidores da Assembleia Legislativa, 
Projeto de Lei nº 564 (lê). 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 Detinha 
está online, participando remotamente (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
à Redação Final. Projeto de Resolução nº 60/2021, de autoria do 
Deputado Roberto Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À Promulgação. 
Projeto de Resolução, de autoria do Deputado Wellington do Curso, 
que concede Medalha do Mérito Legislativo ao Senhor Ronaldo 
Henrique dos Santos Ribeiro. Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. 
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 447, de 
autoria do Deputado Pará Figueiredo (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Deputado Duarte, V. Ex.ª deseja fazer uma Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, apenas para ratificar a minha votação 
favorável à proposta de Orçamento e fazer duas pontuações necessárias 
para esse momento. Infelizmente, pela postura de alguns parlamentares, 
infelizmente não é uma prerrogativa do Estado do Maranhão, mas 
acontece muito na política, a política da retórica, da mentira, do 
compartilhamento da mentira de forma sucessiva até que ela possa 
aparentar uma verdade. Foi comentado aqui por alguns parlamentares 
que, inclusive, na eleição passada agiram mais como líder de torcida, 
como uma paquita pedindo votos para o atual prefeito de São Luís, 
falando sobre a aparente preocupação sobre o hospital público 
veterinário. É bom destacar que o Governo do Estado do Maranhão, por 
meio da UEMA, já tem hospital público veterinário. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Duarte, tente se aproximar um pouquinho mais para que 
possamos ouvi-lo. Lembrando que é uma Questão de Ordem. Peço que 
V. Ex.ª seja objetivo na intervenção.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de 
Ordem) - Perfeito. Questão de Ordem até para que as pessoas saibam 
a verdade. É bom lembrar que, há mais ou menos 3 meses, o Vice-
Governador Carlos Brandão anunciou que teremos um hospital 
veterinário para animais de grande porte já no próximo ano. Esse 
anúncio foi feito este ano na Universidade Estadual do Maranhão. 
Quero aqui frisar que o Governo do Estado, o Governo Flávio Dino foi 
o governo que mais nomeou policiais militares aprovados em concurso. 
E, claro, o objetivo é continuar nomeando. E não é à toa que, como foi 
destacado pelo líder Rafael Leitoa, existe, sim, previsão orçamentária 
para que os aprovados possam ser nomeados. Agora eu gostaria que o 
mesmo ânimo desses que agora estão criticando tão somente pela crítica 
que ele se esforçasse também, como nós nos esforçamos, para que esta 
Casa na sua gestão, Presidente, fizesse o primeiro concurso público da 
história da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Que esses 
Deputados também levantassem a voz para que tivessem mais vagas 
para jornalistas, mais vagas para servidores aprovados neste concurso. 
Infelizmente são deputados que criticam, exigem dos outros, mas não 
fazem nada pelo Maranhão, pelos maranhenses, pelos policiais, pelo 
concurso público e pela causa animal. Essa é a Questão de Ordem, 
Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, quero registar o equívoco do Deputado 
Duarte Júnior que seria feito o primeiro concurso desta Casa. É bom 
ele dar uma olhada nos Anais da Casa que já tivemos outros concursos 
anteriores, inclusive na nossa gestão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Eu inclusive ia fazer esse reparo, Deputado Arnaldo Melo, mas V. Ex.ª 
já o fez, inclusive, o último concurso foi na gestão de V. Ex.ª, quando 
presidia com muita competência esta Casa. Item 10, Requerimento nº 
460, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Em discussão. Em 
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam estão. Aprovado. 
Item 11. Requerimento nº 464, de autoria do Deputado Rafael Leitoa 
(lê). O Deputado Wellington está inscrito para discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, este já é o item...?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
É o item 11.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Eu 
quero pedir a V. Ex.ª primeiro que pudesse fazer uma conferência de 
quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que zerem o painel, e os deputados que desejarem confirmem suas 
presenças.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente, 
só enquanto retomam o quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão de 
Ordem) – Só para fazer uma correção aqui, reforçar a correção que o 
Deputado Arnaldo fez, o Deputado Carlos Alberto Milhomem também 
fez um concurso nesta Casa, o ex-deputado João Evangelista, meu 
saudoso pai fez a nomeação desses concursados. Então, apenas para 
corrigir a história que quem não conhece às vezes deturpa a história 
aqui, que esta Casa já vivência há muito tempo, Deputado Arnaldo 
também fez concurso, vários concursos, já tiveram vários concursos 
aqui na Assembleia. Então só para registrar a história presidente, porque 
às vezes nós somos a favor da ampliação, da realização de concurso, 
mas para gente contar história direito, de forma decente, sem omitir ou 
mentir.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Neto, feito o registro. E assim como fiz referência aí ao 
concurso realizado na gestão do Deputado Arnaldo, Bráulio estava nos 
informando aqui do concurso que foi feito com o Presidente Milhomem 
e foi bem oportuno V. Ex.ª lembrar da nomeação feita pelo Deputado 
João Evangelista, que teve também uma gestão muito marcante aqui 
como Presidente dessa Casa. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, só também corroborar aqui com o 
Presidente Arnaldo, com V. Ex.ª, com o Deputado Neto Evangelista, 
que até pelo comentário feito aí agora há pouco pelo Deputado por 
videoconferência, eu quero pedir uma desculpa alheia pela falta de 
informação desse cidadão, até mesmo quando ele fala que aqui, não 
teve deputado que lutou pelas clínicas veterinárias para cirurgias de 
animais de grande porte. Eu já estou aqui desde 2015 nesta Casa lutando 
para que isso pudesse acontecer, e, infelizmente, de 2015 para cá ainda 
está sendo anunciado que o próximo ano vai ter essa clínica. Mas só 
para corroborar aqui com os outros deputados, eu peço desculpa alheia, 
Deputado Arnaldo, Deputado Neto Evangelista, deputados presidentes 
que sucederam essa Casa aqui, que fizeram concurso público.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, lembrá-los que, se confirmarem presença, nós não 
poderemos prosseguir com a Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, V. Ex.ª pode até encerrar a Ordem do Dia. Já estamos com 
três minutos aí. Quem não marcou presença não vai marcar mais. A 
parte importante já foi votada, que é o orçamento, o reajuste para os 
servidores. Eu acredito que não tem mais item de relevância para ser 
votado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Só para eu fazer um 
rápido registro. Primeiro, parabenizá-lo por ter acolhido um pleito da 
classe dos profissionais da comunicação social, sobretudo ter incluído 
no concurso a oportunidade de os jornalistas também fazerem o 
concurso e ingressarem, aqui na Casa, por meio do concurso público. V. 
Ex.ª, como jornalista, reconhece, mais uma vez, e valoriza a profissão. 
Só queria fazer esse registro e parabenizá-lo mais uma vez.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente, 
só para esclarecer. Tem outras pautas a serem votadas. Se nesta pauta 
que foi pedido votação, conferência de quórum, não tiver número 
suficiente, não tiver quórum para votar, a gente passa para uma pauta 
seguinte. Pede conferência de quórum?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Aí cai a Ordem do Dia inteira. 

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Cai a 
Ordem do Dia inteira.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Uma 
Questão de Ordem, Senhor Presidente. Eu gostaria de lembrar os 
colegas que na pauta de hoje...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– O Bráulio está fazendo uma retificação. Desculpe, Deputado 
Carlinhos. Uma informação aqui. Foi pedido especificamente para este 
requerimento, então nós poderemos seguir para os outros itens, feita 
novamente a conferência de quórum.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - V. Ex.ª tire a 
minha presença que eu coloquei na hora que V. Ex.ª me disse que toda 
pauta seria derrubada.

O SENHOR DEPUTADO - Senhor Presidente, retire a minha 
também, Senhor Presidente. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor 
Presidente, já deu tempo de mudar a pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vamos aguardar um instante, Deputado Carlinhos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Na 
verdade, Senhor Presidente, eu só gostaria de lembrar os colegas 
que agora, já com a sua correção, já retira a minha tese de que era 
importante que nós tenhamos um projeto importantíssimo a ser votado, 
que é a questão da regularização do licenciamento ambiental, para que 
os produtores possam ingressar nos bancos e fazer empréstimos rurais. 
Então, eu acho que é um tema extremamente relevante e que os colegas 
precisam, mas já que foi corrigido. A verificação de quórum somente 
terá efeito sobre essa votação, então não cabe mais a minha Questão 
de Ordem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Encerrada a verificação de quórum.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor 
Presidente, é uma Questão de Ordem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) - Gostaria que a Mesa, eu nunca vi a conferência de quórum 
específica para ponto de pauta e depois... (discussão paralela). 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Deputado Rafael, preste mais atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vamos garantir a fala do Deputado Rafael. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Nós fizemos 
várias vezes aqui alteração de ordem de pauta, que é perfeitamente 
possível alterar a ordem da pauta e verificar, mas verificou que não 
tem quórum e acabou a Ordem do Dia. Se não tem quórum para poder 
deliberar as matérias, eu gostaria desse esclarecimento da Mesa. Se 
tiver, perfeito, a gente passa para o próximo ponto. Eu também tenho 
interesse.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu 
pedir para o Item 11, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Agora, a gente 

abre um precedente aqui. É complicado porque tem projetos que a gente 
não é a favor, vota e vai pedir conferência de quórum para...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Rafael, eu vou, eu também tinha o entendimento de V. 
Ex.ª, mas fui informado pela Mesa de que o meu entendimento estava 
equivocado. Então, eu vou fazer uma consulta aqui à Mesa para que nós 
possamos dar seguimento...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhores deputados, não vamos votar isso no afogadilho. Chegou agora 
a pedido de urgência, empréstimo, mudança de taxas, seja lá o que 
for. Eu acho que não tem necessidade disso. E eu pedi conferência de 
quórum somente nesse item, porque não temos identificação nenhuma 
sobre isso. 

O SENHOR DEPUTADO – A Oposição discorda do voto?
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Eu vi 

ali rapidamente a matéria, mas não acredito que seja empréstimo. 
Me parece que é apenas uma mudança de taxa. E parece que é uma 
diminuição. É uma coisa que favorece ao mutuário, acredito eu. Vou ler 
com mais calma.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – O líder 
do Governo poderia esclarecer se é uma diminuição da taxa de juros, 
Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael, V. Ex.ª gostaria de esclarecer?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Claro, sem 
problema algum. Nós, inclusive, votamos um projeto similar e nesse 
nós estamos atendendo uma recomendação do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e que já são contratos feitos pelo Governo do 
Maranhão. E a determinação pede para a alteração da taxa, inclusive 
para uma taxa menor. Não se trata de um pedido de empréstimo. A 
Mensagem chegou aqui no dia 01 de dezembro de 2021. Há alguns 
dias, já foi publicada. A gente solicitou o requerimento de urgência, 
inclusive, para poder concluir a votação esse ano. E o projeto de lei 
coloca que o artigo 2º da Lei 11.502, de 1º de julho de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte Redação: Os aditivos que tratam esta lei terão 
como finalidade a substituição da taxa libor, mediante a observância dos 
termos e condições estabelecidas pelos artigos 29 da Lei Complementar 
nº 178, de 13 de janeiro de 2021, e pela Resolução nº 15, de 16 de 
abril de 2021, do Senado Federal, para a alteração das condições dos 
contratos aditados.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Não 
esclareceu, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES- A Oposição discorda 
da votação.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA- De quanto 
para quanto desce a taxa de juros?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores deputados, na verdade, não há muita razão para polêmica.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Dar o quórum.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 

Já há quórum, mas independente...
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu tiro meu 

nome, porque é o seguinte, há materialidade e eu só dei presença para 
me manifestar, até porque o senhor já tinha até mudado o tema, já era 
outra matéria, mas o senhor pode tirar o meu nome lá.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- O 
Deputado Vinícius Louro está retificando. Ele gostaria de não registrar 
a presença.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA- O meu 
também, Senhor Presidente, porque eu coloquei quando eu pensei que o 
entendimento inicial era de caía toda a pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Na verdade, senhores deputados, tem uma dúvida com relação a isso. 
Como eu disse há pouco, eu também tinha um entendimento parecido 
com o Deputado Rafael. Estou pedindo para a Mesa que...

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Eu gostaria 
de fazer uma sugestão a V.Exa. de que colocasse esse item como o 
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último item e fizesse a inversão da pauta. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Presidente, a gente 
não pode discordar, não, a oposição disso, de votar a urgência?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Pode, Deputado Cesar, mas assim, independente da aprovação do 
Requerimento, se o Requerimento for aprovado, o projeto de lei será 
incluído na próxima sessão. Então será incluído na primeira sessão 
ordinária do ano que vem.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Então pronto. Era 
isso que eu queria.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA- Presidente, tem 
deputado que pediu aumento e que não está registrado. A gente já tem 
o quórum.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Corrigir a presença de Neto Evangelista e Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA- Não tem 
quórum, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL ELITOA - Tem quórum, 
sim. O Deputado Adelmo está presente e não está registrado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Senhores deputados, vamos com calma. Nós temos 23. Com o pedido 
de retificação dos Deputados Vinícius Louro e Neto Evangelista, nós 
temos 21.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES- Senhor 
Presidente, estou presente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente, o 
Deputado Adelmo está presente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Adelmo, onde V.Exa. está? Senhores deputados, esse tema 
nem tem necessidade de tanta polêmica. O Deputado Adelmo disse 
que está presente, mas precisa registrar a presença, porque não está 
constando, Deputado Adelmo, aliás, onde Vossa Excelência está? 

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Estou remoto, 
Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Então, o Deputado Adelmo, peço que registre a presença dele, ele será 
o 24º deputado a registrar presença. Descontados três deputados que 
pediram para retificar, ficarão 21, 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado, o Dr. 
Yglésio também está presente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores deputados, vamos com calma. Os deputados vão registrar 
presença, só o deputado pode registrar a sua presença. Deputado 
Edivaldo está ali manifestando o desejo de registrar presença, é isso, 
Deputado Edivaldo? Então, vamos registrar a presença do Deputado 
Edivaldo. Há quórum para deliberar. Os deputados que aprovam o 
requerimento apresentado pelo Deputado Rafael. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Discutir o requerimento. Primeiro para saber a solicitação do Deputado 
César Pires, se V. Exª. vai fazer a inversão de ordem e colocar na pauta 
de apreciação para o final.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Não. Nós não vamos fazer. Nós vamos apreciar o requerimento. Vossa 
excelência tem cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, ainda 
que passe, só será votado ano que vem. É isso que V. Ex.ª falou? Pronto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Sim, Deputado César, porque nós não teremos uma nova sessão este 
ano. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - A não ser que 
Vossa Excelência determine que seja feito uma após o encerramento 
desta, como sempre foi possível fazer, como sempre foi feito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Mas nós não faremos mais, Sessão hoje, Deputado Antônio. Deputado 
Carlinhos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Senhor 
Presidente, nós tínhamos uma conversa com Vossa Excelência a respeito 

de uma nova Sessão, para que a gente pudesse deliberar a votação do 
item em que a gente faz um pedido de urgência para essa votação com 
relação à situação da regularização ambiental dos produtores, para 
poder ter acesso aos empréstimos. Então, como é que ficou, vai ser 
votado já hoje isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Não, nós não votaremos hoje, nós vamos apreciar o Requerimento 
de urgência e atendendo ao pleito de Vossa Excelência, e também 
levando em consideração a importância do tema, nós vamos apreciar 
a possibilidade de fazer uma nova Sessão, ainda este ano, não estava 
no nosso planejamento, mas, claro, que um pedido feito por Vossa 
Excelência, ainda mais um tema dessa importância, nós vamos apreciar 
com máxima atenção.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Presidente Othelino, 
uma Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor 
Presidente, pela Ordem, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Só um instante, Deputado Antônio e Deputado Zé Inácio, Deputado 
Carlinhos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Só para 
concluir, a gente entende que esse tema é muito relevante, porque trata 
ainda da pauta com relação aos produtores que estão plantando a sua 
safra agora, então é de extrema relevância que isso seja votado ainda 
esse ano, para que isso não atrapalhe o acesso ao crédito dos produtores 
rurais. Então, eu acho que é de extrema relevância, eu acho que isso é 
um consenso na Casa, e a gente gostaria muito que a gente ainda votasse 
esse ano esse Projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Só para esclarecer, porque como todos nós sabemos as nossas Sessões, 
além de acompanhada pelas redes, elas são transmitidas pela TV 
Assembleia e também em canal aberto, para não passar a impressão para 
a população de que nós não apreciamos em tempo hábil, esse Projeto 
chegou ontem na Casa, então nós não vamos apreciar hoje, porque é 
possível que os deputados tenham conhecimento, mas, claro, que a 
ponderação do deputado Carlinhos é muito pertinente, e nós vamos 
fazer o possível para atender a sua solicitação, deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Questão de 
Ordem, Senhor Presidente, é para reiterar é a solicitação do deputado 
Antônio Pereira, eu acho que após esta sessão, podemos imediatamente 
fazer uma Sessão Extraordinária, eu acho que Vossa Excelência poderia 
avaliar essa ponderação do deputado, porque aí não há necessidade de 
fazer outra sessão semana que vem.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor 
Presidente, eu pedi uma Questão de Ordem, há algum tempo.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Senhor Presidente, 
Questão de Ordem, não é agendado até o dia 22, o nosso calendário é 
até o dia 22, eu acho que a gente deve cumprir o nosso calendário é até 
o dia 22, é a minha posição. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito bem, deputado Paulo Neto. Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor 
Presidente, é apenas para lembrar regimentalmente, é que cada sessão 
extraordinária chamada trata-se de um ponto específico, de um tema 
específico, ou mudou regimentalmente essa questão?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
É um tema específico.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Então, 
nós temos que estabelecermos aqui entre os líderes, para saber o 
que realmente vamos votar em cada sessão, se for para chamar uma, 
apenas uma, eu acho muito importante também essa questão que foi 
colocada, na questão pelo deputado Carlinhos, e é preciso que haja um 
entendimento, se vai ter uma ou mais que uma, nós estamos aqui já 
prontos para isso, à sua disposição, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Obrigado, Deputado Antônio. Vamos seguir a Ordem do Dia. Nós 
não votamos o requerimento. Deputado Wellington vai encaminhar no 
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requerimento, tem 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhoras e senhores, vejam só o absurdo! Eu não 
acredito que vocês querem entregar mais um cheque em branco na mão 
de Flávio Dino. Vocês vão levar isso para conta de vocês? Para carreira 
de vocês? Para tentativa de reeleição de vocês? Na última Flávio Dino, 
pegando 180 milhões de reais, para pagar como? Para pagar com o 
suor, com o sangue do trabalhador? 202 milhões de juros, ao final a 
conta fecha em 382 milhões, isso não existe, aí chega às pressas, chega 
no afogadilho, pressiona esta Casa, pressiona o Poder Legislativo, um 
gesto agressivo a esta Casa, e eu não acredito, Deputado Zé Inácio, 
Deputado defensor dos trabalhadores. Estão massacrando o trabalhador 
maranhense, extraindo o suor com sangue do trabalhador maranhense. 
Quem vai pagar esse empréstimo não é Flávio Dino, não, quem vai pagar 
esse empréstimo não são as picanhas que Flávio Dino está comprando 
para comer no Palácio, não. Quem vai pagar o empréstimo é o arrocho, 
quem vai pagar este empréstimo, são juros altos, quem vai pagar esse 
empréstimo é a arrecadação de impostos, que é altíssima. Quem vai 
pagar este empréstimo é o pobre coitado trabalhador maranhense. Na 
última votação, senhoras e senhores, só quem votou contra foram os 
Deputados Wellington e Deputado César Pires. Deputado César Pires 
estava em viagem, estava chegando a Codó, e aí me ligou: Deputado 
Wellington, essa votação? Essa votação, Deputado César Pires, é do 
empréstimo. Ficam mudando taxa de juros e o empréstimo está sendo 
contraído a taxa de juros, nós vamos pagar R$ 202 milhões somente 
de juros. Deputado Rafael Leitoa, não tem argumentação necessária, 
aí vamos fazer novamente na pressa, no afogadilho, constrangendo os 
deputados, agredindo os deputados, colocando para que a gente possa 
votar dessa forma. Senhoras e senhores, o que tinha de urgência já 
foi votado em orçamento, já foi votada a Medida Provisória 373, de 
reajuste dos servidores. Agora, votar uma urgência, mais uma vez, sem 
o conhecimento de todos e mais ainda, senhoras e senhores, o Estado do 
Maranhão, os professores, os policiais, os servidores, os trabalhadores 
já estão cansados de tanto empréstimo do Governador Flávio Dino. 
Agora sim, agora tem dinheiro, por meio de empréstimo. Senhoras e 
senhores, não tem necessidade de votar a urgência desse requerimento.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Senhor Presidente, 
queria pedir só a inclusão rapidamente na Moção nº 63/2021, em 
homenagem ao Promotor Fábio, de Bom Jardim, uma Moção de 
Aplausos. Eu peço que seja incluída na Ordem do Dia. Já tem pareceres 
das comissões.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Na verdade, era até para estar incluindo, houve um equívoco e 
acabamos não incluindo. Se não houver objeção dos deputados, a gente 
pode incluir. A Moção de Aplausos a um promotor já está na Ordem do 
Dia. Já que não há objeção, vamos incluir na Ordem do Dia. Deputado 
Rafael Leitoa, para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Presidente, bom dia! Senhor Presidente, senhoras e senhores 
deputados, Senhor Presidente tudo tem limite. Acho que tudo tem 
limite. Estou subindo a essa tribuna para desmontar fake news do 
Deputado que me antecedeu. Nós não estamos aqui autorizando o 
Governador a fazer empréstimo. Nós estamos aqui ratificando aquilo 
que nós aprovamos em 01 de julho, em junho, final de junho, nesta 
Casa, que foi a autorização do Poder Executivo de celebrar termos 
aditivos aos contratos de empréstimos externos firmados entre o Estado 
do Maranhão e o BIRD. E, no projeto de lei que nós aprovamos, nós 
colocamos que o projeto de lei autorizava que os aditivos que tratam 
essa lei terão por finalidade a substituição da taxa LIBOR pela taxa 
SOFR, mediante observância dos termos e condições estabelecidas pelo 
artigo nº 29 da Lei Complementar nº 178. E esta lei autorizou a fazer 
o que nós iremos apreciar agora, que é a efetivação da substituição da 
taxa. É apenas isso que nós estamos votando. Nós não estamos aqui 
autorizando empréstimo. Nós não estamos aqui dando cheque em 
branco. Senhor Deputado, tenha mais responsabilidade com o que V.Exa. 
fala, porque falar para a plateia como V. Exa. falou a manhã inteira 
aqui confundindo a opinião das pessoas é que faz a propagação da fake 

News. Cuidado que já teve parlamentar cassado por espalhar fake News. 
Cuidado para não se tornar vítima do que você faz todo santo dia aqui 
nessa tribuna. Então, Senhor Presidente, eu peço que a base do Governo 
aprove o Requerimento de urgência e peço ainda, Senhor Presidente, 
que, nesta sessão ainda, se assim os deputados concordarem, a gente 
aprecie a matéria para que o Governo do Maranhão consiga adimplir 
suas responsabilidades firmadas anteriormente. Muito obrigado.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, desde que não seja para rediscutir a matéria, V. 
Exa. tem a Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Não, é 
só para ratificar que eu havia esquecido antes que com os cento e oitenta 
milhões que o Governo ia pegar de empréstimo ia pagar duzentos e dois 
só de juros, totalizando trezentos e oitenta e dois milhões. Realmente 
não foi concretizado, porque não tem crédito. É somente por isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Meu querido Deputado Wellington. Não se trata de uma Questão de 
Ordem esse pronunciamento de V. Excelência, mas vamos apreciar. 
Senhores deputados, nós vamos apreciar o Requerimento. Os deputados 
que aprovam o Requerimento de urgência permaneçam como estão. Os 
que forem contrários fiquem de pé ou se manifestem. O Requerimento 
foi aprovado com os votos contrários dos Deputados Wellington do 
Curso e César Pires. Item 12. Requerimento nº 485, de autoria do 
Deputado Ricardo Rios (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 
466, de autoria Deputado Carlinhos Florêncio e do Deputado Vinicius 
Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da 
Mesa: Requerimento n.º461, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim 
(lê). Como vota a deputada Cleide Coutinho? Deferido o Requerimento. 
Agradeço a gentileza do Deputado Glalbert Cutrim de propor esta 
Mensagem de Pesar. Senhores deputados, encerrada a Ordem do Dia. 
Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem) 
– Senhor presidente, pela Ordem, presidente. Eu queria dizer a V.Exa., 
que o Projeto de Lei nº 547 e o projeto de Lei nº 580, ambos do Poder 
Executivo não está consensuado com a Oposição. O que a Oposição 
aceita de bom grado é o item 2 do Projeto de Lei 579 de autoria da 
Mesa. Portanto, eu queria que o senhor levasse em consideração essa 
posição da Oposição, do consenso apenas no 759, e também da Moção 
do Deputado Yglésio, seriam os 2 pontos em que nós estamos de 
acordo, o restante eu pediria a V.Exa., que analisasse a possibilidade de 
não colocar em votação. Porque não há consenso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Para que nós possamos incluir os projetos, teria que ter um consenso, ou 
seja, todos teriam que aprovar. Mas nós vamos apreciar o item, Projeto 
de Lei nº 579.

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 – 
Solicitar Questão de Ordem para o item 1, por gentileza. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – O presidente já 
acatou, Deputado Wellington de não votar o item 1 e o item 3.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nós vamos apreciar apenas o item 2 e o item 4. Tudo bem? Há consenso? 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Consenso, do 2 e do 
4 sim, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em Discussão. Em Votação. Projeto de Lei nº 579/2021, os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Moção 
nº 063, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em Discussão. Em 
Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. 
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V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Democrático. Deputado Ciro Neto. Declina. Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Antônio Pereira está 
inscrito. Deputado Marco Aurélio, o Deputado Antônio Pereira vai por 
cinco, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, eu vou aproveitar, o assunto é outro, 
mas, nesses cinco minutos, dá para fazer as duas coisas. Primeiro, dizer 
que muitas vezes aqui aprovamos essa questão, muitas vezes não. Eu 
me lembro muito bem em relação ao Bank of America, quando nós 
aprovamos uma autorização para o governo para que ele pudesse 
renegociar a taxa. Inclusive o banco não aceitou, porque não era bom 
para o banco, e acredito que seja da mesma maneira esse projeto que 
foi hoje encaminhado pelo Poder Executivo. Nós damos a autorização 
ao Poder Executivo e ele vai tentar, junto ao banco, sempre a taxa de 
juros em benefício do Estado e do povo do Maranhão. Eu quero, Senhor 
Presidente, apenas feito esse pronunciamento, feito esse esclarecimento, 
aliás, eu quero dizer que eu ocupo esta tribuna porque estamos hoje na 
última sessão e eu quero desejar Feliz Natal a todo o povo do Maranhão, 
que possamos ter um ano vindouro com mais de paz, de mais esperança, 
um ano mais tranquilo, com mais saúde para todos, uma vez que 
enfrentamos, Deputado Arnaldo Melo, momentos tão difíceis na saúde 
pública do Brasil e do mundo. E dizer que eu quero anunciar que eu 
tenho uma pretensão de sair do Partido dos Democratas, por quê? 
Porque não vejo, não vi e não observo, mesmo olhando um pouco mais 
adiante, a intenção do partido de formar, formatar uma equipe, um grupo 
de pessoas para disputar cadeiras nesta Casa, na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Priorizaram, então, a Câmara Federal, a 
Câmara Alta, e eu compreendo isso. Fui convidado pelo Governador 
Flávio Dino a participar do PSB e é essa a minha intenção. Amanhã 
eu estou aí soltando uma carta aos maranhenses explicando toda essa 
situação e dizendo que a minha intenção é realmente ir para o PSB, 
junto com tantos colegas que aqui estão, formatar um grande bloco para 
que a gente possa preservar as vagas, fazer e voltar a esta Casa, porque 
ainda temos muito, sinto que eu, na minha idade, tenho muito ainda a 
contribuir com o povo e com o estado do Maranhão. Portanto, jovem e 
cheio de energia. Então, eu fiz questão de dizer isso, na última sessão, 
ao povo do Maranhão desta minha intenção. Então, vou aguardar o 
momento legal, uma vez que tem dois momentos. Há exatamente a 
janela partidária, a janela legal, que o Tribunal Superior Eleitoral nos 
permite, em março, senão, como há uma fusão hoje do Democratas com 
o PSL, aguardar a homologação do TSE e, assim, tomar essa decisão, 
essa decisão já tomada, mas, assim, efetivar exatamente essa questão. 
E, por fim, Senhor Presidente, eu quero agradecer ao Governador 
Flávio Dino pelo aumento dado aos funcionários públicos do Estado 
do Maranhão. Sei que não é o suficiente, todos nós gostaríamos que 
muito mais fosse, mas compreendemos que é o possível. Fazer gestão 
é exatamente priorizar e, neste momento, pelo qual passa o país, há 
realmente uma corrosão nos salários, nós sabemos disso, mas todos 
os maranhenses, todos os brasileiros, todos nós estamos participando 
exatamente desta condição que, infelizmente, assola o nosso país e o 
mundo, que é essa grande pandemia da covid. Então, eu acredito que 
foi o possível. Representa um impacto de R$ 600 milhões na folha, 
não é pouco, mas nós entendemos que, a partir do ano que vem, com 
o Brandão governador, a partir de abril, quem sabe ele não possa 
repensar essa situação, ver a situação de arrecadação do Estado do 
Maranhão e avançar nessa questão de recomposição salarial para todos 
os funcionários do Estado do Maranhão. Então, fica o meu abraço e 
o desejo de que possamos avançar, e avançar cada vez mais não só 
na questão salarial dos nossos funcionários públicos, mas também nas 
questões de saúde, de educação, de infraestrutura e do social. Estamos 
satisfeitos, sim, com o que estamos adquirindo até agora, mas achamos 
que devemos avançar. E, para avançar, nós temos que que todos nós dar 

as mãos. Esse grande grupo que comandou o Maranhão já por sete anos 
tem que permanecer unidos para que nós possamos avançar ainda mais. 
Muito obrigado, Senhor Presidente. Feliz Natal aos colegas e Próspero 
Ano Novo. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Ainda pelo Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão, Deputado Othelino Neto por dez minutos. Faço 
questão de ouvir o pronunciamento de V. Ex.ª que está desacostumado 
da tribuna, mas num tom magistral. A palavra é de V. Excelência.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Já estou até 
desacostumando da tribuna Deputado, Marco Aurélio, mas eu serei bem 
breve.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Ouvirei com 
atenção também, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão 
do orador) – Muito obrigado, Deputado Antônio. Eu quero registrar a 
presença de professores e professoras da cidade de Monção em uma 
comitiva grande, alguns dos quais estão aqui na galeria. Eu novamente 
peço desculpas por não ter podido receber a todos aqui, mas nós 
temos uma Resolução que ainda limita o acesso às dependências da 
Assembleia. Mas o que traz os professores, através da representação do 
Sindicato dos Professores da rede Municipal de Ensino de Monção, são 
denúncias graves. Denúncias essas que já, inclusive, superam os limites 
da cidade de Monção e do próprio estado do Maranhão. Já chegou ao 
Brasil inteiro a situação de penúria por que passa a rede municipal 
de ensino lá na cidade de Monção. Os professores aqui apresentam 
denúncias graves, desde o não cumprimento do piso nacional para 
os professores da rede municipal até as escolas que, em tese, teriam 
sido construídas e reformadas, e não foram - o que foi, inclusive, já 
objeto de matéria veiculada pela imprensa nacional - ao desrespeito aos 
professores, aos alunos e aos servidores da rede municipal de ensino, 
assim como também denunciam que existem funcionários que constam 
da folha de pagamento, mas que não prestam serviços na rede municipal 
de ensino. E é uma denúncia realmente grave. Já está encaminhada aos 
órgãos de controle, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de 
Contas da União, pois também ter recursos de transferências feitas pela 
União, recursos do FUNDEB. Assim como já existe inquérito apurando 
na Polícia Federal por conta da possível malversação dos recursos 
públicos. Eu quero lamentar essa situação da cidade de Monção. Aquela 
população não merece que a coisa pública, o recurso público seja tratado 
desta forma. É triste ver escolas naquele padrão que nós vimos pela 
televisão, crianças e adolescentes estudando em escolas sem a menor 
condição de receber os alunos. Tantos recursos foram destinados para 
aquela cidade e ver sendo geridos de forma irresponsável, e de forma 
que ensejam muitas dúvidas quanto à irregularidade da aplicação. 
Aos professores aqui presentes e aos que não puderam vir, a nossa 
solidariedade e contem conosco para que isso seja apurado e para que a 
educação pública de Monção seja tratada com a devida responsabilidade 
e com o devido respeito e que os professores, as professoras, os alunos 
da cidade de Monção tenham um tratamento que merece ter, afinal de 
contas, são recursos públicos que devem ser utilizados de forma regular. 
Eu tenho vindo muito pouco à tribuna, mas, hoje, infelizmente, não foi 
um tema positivo, mas não poderia deixar de fazer esse registro, tendo 
em vista a forma sempre carinhosa com que a população de Monção 
tem me tratado em todas as eleições que disputei, em ainda que não 
fosse votado no município, esse é um tema que merece a atenção de 
todos nós. O Deputado Dr. Yglésio tratou deste assunto há cerca de 
3 semanas, trouxe esse assunto à tribuna e hoje eu trago também para 
manifestar a minha absoluta solidariedade à população de Monção, em 
especial aos professores da rede municipal de ensino. Muito obrigado 
pela atenção de todos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Pela Liderança do Bloco 
Parlamentar Independente, Deputado Roberto Costa, por 5 minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados. Eu na verdade subo 
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a esta tribuna hoje muito feliz, para destacar uma vitória importante 
na educação de Bacabal, na educação do município de Bacabal, que 
foi a vitória, a classificação da Escola Deputado Elígio Almeida, que 
participou da Olimpíada de Língua Portuguesa, a sua 7ª edição, que é 
uma ação nacional feita pelo Itaú Social, e a Escola Elígio Almeida, fica 
no bairro Trizidela em Bacabal, é uma comunidade de resistência, uma 
comunidade que fica na beira do rio, que já viveu muitas dificuldades 
quando tem enchente no rio, mas é uma comunidade de pessoas alegres, 
pessoas batalhadoras, pessoas que dentro do seu trabalho conseguem 
manter as suas famílias e esse resultado que a Escola Elígio Almeida 
conseguiu ele se tornou importante, por quê? Porque isso é uma 
demonstração que, por meio da educação, nós vamos conseguimos 
superar todas as nossas dificuldades, independentemente, da situação 
social que a gente viva, às vezes com a dificuldade de não ter as 
condições ideais pra estudar, pra tentar ter uma formação, mas é por 
meio da educação e dentro dessas comunidades é que nós precisamos 
cada vez mais investir, prestigiar porque quando se tem condições 
nós conseguimos grandes resultados, e essa Olimpíada teve mais ou 
menos 28 mil escolas de todo Brasil, 28 mil escolas de todo Brasil, 
são quase cerca de quatro mil municípios que participaram, escolas de 
quase quatro mil municípios e a escola Elígio Almeida chegou na final, 
mostrando que a educação inclusive do nosso município tem dado certo. 
Eu parabenizo muito a nossa diretora Antônia, a professora Daiane, onde 
eu quero na verdade cumprimentar todo corpo docente dessa escola, 
todas as pessoas que fazem a gestão escolar do colégio Elígio Almeida, 
porque é o conjunto de esforços é que das condições para que a gente 
possa ter esses resultados maravilhosos. Eu também parabenizo o nosso 
Prefeito Edvan por estar dando as condições necessárias da educação de 
Bacabal evoluir; a nossa Secretária Rosilda, que tem sido um baluarte 
na educação de Bacabal, comandando a Secretaria de Educação, sendo 
uma pessoa extremamente sensível às demandas de todas as escolas, 
é uma secretária que procura escutar a direção, é uma secretária que 
procura escutar os alunos, os funcionários. Assim, nós temos avançado 
em muito com a educação de Bacabal. Essa vitória do Colégio Elígio 
Almeida é importantíssima porque serve de um selo, serve de modelo 
para as escolas de Bacabal e para as escolas do Maranhão. Como eu 
disse, elas concorreram com quase 28 mil escolas de quase quatro mil 
municípios do Brasil. É uma competição extremamente difícil e a gente 
vê o resultado de uma escola que vive, que está implantada dentro de uma 
comunidade, digamos, de resistência, que tem as suas dificuldades, e os 
alunos conseguirem ter esse resultado. Realmente, primeiro, agradecer 
a Deus e dizer que eles estão de parabéns, merecem o nosso respeito, 
merecem todas as nossas homenagens. Eu aqui parabenizo a Escola 
Elígio Almeida não só em meu nome como deputado estadual também 
de Bacabal, mas, acima de tudo, pela Assembleia Legislativa. Tenho 
certeza de que esse resultado terá uma progressão de avanço maiores 
ainda porque mostra que, quando se quer, quando se tem confiança, 
quando se tem compromisso com a educação, a gente consegue os 
resultados positivos e abre uma porta de esperança para milhares de 
jovens na cidade de Bacabal. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Bloco Parlamentar Independente, Deputado Arnaldo declina? Bloco 
Parlamentar Democrático, PL, declina? Deputado Vinícius Louro, por 
oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, como hoje nós estamos já praticamente 
encerrando nossos trabalhos legislativos aqui na Casa do Povo, eu não 
poderia deixar de vir a esta tribuna justamente para falar um pouco do 
nosso trabalho durante o ano de 2021. Também não poderia deixar aqui 
de parabenizá-lo pela atuação como presidente desta Casa, sempre de 
forma equilibrada, entendendo que a Casa do Povo é uma casa plural, 
com vários entendimentos e ideologias. Foi um ano muito difícil para 
nós, principalmente nós, deputados estaduais. Um ano que a gente 
sempre buscou trabalhar em prol do povo e da qualidade de vida das 
pessoas. Um ano, Senhor Presidente, que, mais do que nunca, o povo 

precisou da mão amiga da Assembleia Legislativa, da mão amiga do 
deputado estadual. Mesmo assim, saindo de um período de pandemia, 
com essa flexibilização do cidadão de poder ir e vir quando quiser, a 
gente tem feito o possível dentro do Estado do Maranhão, dentro da 
região do Médio Mearim, do nosso trabalho árduo, do nosso trabalho 
efetivo e na região do Médio Mearim, nós temos muito serviço 
prestado, na cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale mesmo, agora nesse 
ano, nós fizemos uma grande entrega de cestas básicas, para as pessoas 
daquelas duas cidades, tivemos atuação de indicação de vários e vários 
quilômetros de asfalto dentro da cidade tanto de Trizidela do Vale, como 
Pedreiras e região do Médio Mearim, tivemos aí asfaltos colocados na 
cidade de Peritoró, na cidade de Conceição do Lago Açu, também que 
foi já inaugurado pelo governo do Estado do Maranhão, por meio da 
nossa indicação e por meio de Emenda Parlamentar, como também 
tivemos aí a indicação da inauguração do Hospital Macrorregional de 
Pedreiras, que está lá funcionando, foi uma indicação nossa, desde o 1º 
ano de mandato aqui para aquela região, principalmente beneficiando a 
cidade de Pedreiras, como também a indicação da MA, que o Governo 
do Estado do Maranhão foi lá assinar a ordem de serviço, da MA que 
liga Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga, uma MA importantíssima ali 
a nossa região, uma luta antiga desde a época que eu era vice-prefeito 
da cidade de Trizidela do Vale. E muitas e muitas obras, atuação que 
a gente teve junto ali para melhorar a qualidade de vida da população 
nós tivemos. E me orgulho muito de estar aqui na Casa do Povo, eu 
agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao povo do Estado do 
Maranhão, por estar aqui o representando. Porque sei que a política é 
o instrumento de melhorar a qualidade de vida do povo, da população. 
Ainda é o instrumento, é o melhor que pode ser feito para a população. 
Então, Senhor Presidente, parabenizo-o aqui como Presidente da 
Assembleia Legislativa, também pela sua atuação, a condução dos 
trabalhos desta Casa, a forma respeitosa sempre com os grupos, com 
a bancada, com os deputados, que aqui, como já foi dito, cada um tem 
a sua ideologia, seu pensamento, a sua bandeira partidária, mas V. EXª 
sempre, sempre atendendo, escutando e trazendo para si às vezes até a 
forma como ouvinte ali de apaziguar uns momentos aqui mais aflorados 
da Assembleia Legislativa. Meus parabéns! Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito obrigado, Deputado Vinícius. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Inscrita a Deputada Socorro Waquim. Dez minutos com apartes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical Damasceno, por 10 minutos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
MICAL DAMASCENO – Com a palavra, o Deputado Wellington do 
Curso, por cinco minutos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
MICAL DAMASCENO – Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente Sessão.

Ata da Octogésima Quinta Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada 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, Ar-
naldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Douto-
ra Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, 
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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. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, 
no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputa-
dos (as): Wellington do Curso e César Pires. Não havendo mais orado-
res inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a 
Ordem do Dia, anunciando a votação, em único turno, regime de urgên-
cia da Medida Provisória nº 365/2021, encaminhada pela Mensagem 
Governamental nº 106/2021, que dispõe acerca da criação do Programa 
Expresso do Trabalhador, a ser viabilizado, fiscalizado e implantado 
pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – 
MOB; Medida Provisória nº 366/2021, encaminhada pela Mensagem 
Governamental nº 110/2021, que reorganiza o Instituto Estadual de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão -IEMA e institui o Pro-
grama Bolsa-Aluno; Medida Provisória nº 367/2021, encaminhada pela 
Mensagem Governamental nº 111/2021, que altera a Lei nº 11.367, de 
02 de dezembro de 2020, que institui o Programa de Pagamento e Par-
celamento de Créditos Tributários relacionados ao Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica-
ção (ICMS); Medida Provisória nº 368/2021, encaminhada pela Mensa-
gem Governamental nº 116/2021, que institui o Programa Estadual de 
Pagamento e Parcelamento de Débitos de Natureza não Tributaria ins-
critos em dívida ativa; Medida Provisória nº 369/2021, encaminhada 
pela Mensagem Governamental nº 117/2021, que  concede remissão 
dos créditos de natureza tributária e não tributária inscritos ou não em 
dívida ativa, de competência do Departamento de Trânsito do Mara-
nhão - DETRAN/MA. Com pareceres favoráveis da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Todas estas Medidas Provisórias 
foram aprovadas. Enquanto, as Medidas Provisórias nos: 370, 371 e 
373/2021, foram transferidas para a Ordem do Dia da próxima Sessão 
Ordinária, devido a um acordo de lideranças. Em primeiro e segundo 
turnos, regime de urgência, foram aprovados e encaminhados à sanção 
o Projeto de Lei Complementar nº 12/2021, de autoria do Ministério 
Público, que transforma cargos do quadro do Ministério Público do Es-
tado do Maranhão, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de 
Administração Pública, Seguridade Social e Relação de Trabalho; Pro-
jeto de Lei nº 142/2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que 
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 aluno com diabetes no âmbito do Es-
tado do Maranhão. com parecer favorável da CCJC e da comissão de 
saúde; Projeto de Lei nº 267/2019, de mesma autoria, que proíbe os 
estabelecimentos do setor hoteleiro do Estado do Maranhão a utilizarem 
placas informativas com os dizeres que especifica, com parecer favorá-
vel da CCJC e da Comissão de Defesa, dos Direitos Humanos e das 
Minorias; Projeto de Lei nº 451/2019, ainda de autoria do Deputado 
Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a instituição da Semana de Cons-
cientização e Valorização da Língua Portuguesa nas escolas públicas do 
Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 523/2019, de mesma autoria, 
que institui a Semana Estadual de Proteção aos Manguezais na rede 
estadual de ensino do Estado do Maranhão, estes dois últimos com pa-
recer favorável da CCJC. Ainda em primeiro e segundo turnos, regime 
de urgência, foi aprovado e encaminhado à redação final, devido ao 
acolhimento de emenda o Projeto de Lei nº 161/2019, ainda 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 Mara-
nhão, com parecer favorável da CCJC (acatando substitutivo) e da Co-

missão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Em se-
gundo turno, regime de prioridade, foram aprovados e também 
encaminhados à sanção governamental: Projeto de Lei nº 493/2021, 
(Mensagem nº 98/2021), de autoria do Poder Executivo, que dispõe so-
bre a revisão do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela Lei nº 
11.204, de 31 de dezembro de 2019, com parecer favorável da Comis-
são de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle; Projeto de Lei nº 
403/2021, de mesma autoria, (Mensagem nº 090/2021), que institui o 
Estatuto Estadual dos Povos Indígenas e cria o Sistema Estadual de 
Proteção aos Indígenas, com parecer favorável da CCJC e da Comissão 
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias; Projeto de Lei nº 
491/2021, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 101/2021), em 
cumprimento à Emenda Constitucional nº 103/2019, institui o regime 
de previdência complementar no âmbito do Estado do Maranhão, fixa o 
limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regi-
me de previdência de que trata o art. 40 da constituição federal e  Proje-
to de Lei nº 495/2021, (mensagem nº 100/2021), ainda de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema de Monitoramento e Ava-
liação do Estado do Maranhão, este dois últimos com pareceres favorá-
veis da CCJC e da Comissão de Administração Pública, Seguridade 
Social e Relações de Trabalho. Em primeiro e segundo turnos, regime 
de urgência, o Plenário aprovou e foram encaminhados à sanção gover-
namental: Projeto de Lei nº 552/2020, de autoria da Mesa Diretora, que 
dispõe sobre a alteração e transformação de cargos do quadro de pessoal 
permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com 
parecer favorável da comissão de CCJC; Projeto de Lei nº 553/2020, de 
autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, 
que dispõe sobre o subsídio do Governador, Vice-Governador e Secre-
tários de Estado para o exercício de 2022, com parecer favorável da 
CCJC. O Projeto de Lei nº 252/2020, de autoria da deputada Detinha, 
foi transferido devido à ausência da autora. Em primeiro turno, tramita-
ção ordinária, foram aprovados: Projeto de Lei nº 354/2021 de autoria 
do Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre a comunicação pelos estabe-
lecimentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; 
e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confir-
marem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de Saúde; 
Projeto de Lei nº 513/2021, de mesma autoria, que institui o dia do di-
gital influencers (influenciadores digitais), no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, Com parecer favorável da CCJC. Sequência, o Plenário apro-
vou em primeiro e segundo turnos, regime de urgência; Projeto de 
Resolução Legislativa nº 037/2019, de autoria do Deputado Edivaldo 
Holanda, que institui a “Campanha de Doação Solidária de Sangue”, no 
âmbito do Poder Legislativo, com parecer favorável da CCJC. Ainda 
em primeiro e segundo turnos, turnos, regime de urgência, foi aprovado 
e encaminhado à redação final o Projeto de Lei Complementar nº 
008/2021 de autoria do Poder Executivo, que institui as microrregiões 
de saneamento básico do norte maranhense, do sul maranhense, do cen-
tro-leste maranhense e do noroeste maranhense. com parecer favorável 
da CCJC e da Comissão de  Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável. Em seguida, foi aprovado em único turno o Parecer nº   988/2021, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao 
Projeto de Lei Complementar nº 008 /2021, que institui as microrre-
giões de saneamento básico do norte maranhense, do sul maranhense, 
do centro-leste maranhense e do noroeste maranhense, sendo encami-
nhado à sanção governamental. Sujeito à deliberação do Plenário o 
Requerimento nº 406/2021, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso, ao Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares 
– EMSERH, Senhor Marcos Grande, solicitando que encaminhe cópia 
do processo administrativo nº 210376/2021, que implicou a desclassifi-
cação de candidatos por duplicidade em inscrição, conforme divulgado 
na segunda convocação para comprovação de títulos e experiência. Este 
requerimento foi indeferido pela Mesa, o autor recorreu da decisão ao 
Plenário que manteve a decisão da Mesa. Por fim foi deferido o Reque-
rimento nº 462/2021, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando 
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que seja discutido e votado em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 
564/2021, de autoria da Mesa Diretora. No primeiro horário do Grande 
Expediente, ouviu-se o Deputado Vinícius Louro. No tempo destinado 
aos Partidos ou Blocos, o Deputado Wellington do Curso falou pelo 
Partido Social da Democracia Brasileira. No Expediente Final, não hou-
ve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Hai-
ckel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de dezembro de 
2021.  

Deputado César Pires
Presidente, em exercício 

Deputado Ciro Neto
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária 

Ata da Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão Mara-
nhense ao Senhor Gustavo Henrique Brito de Carvalho, realizada no dia 
quatro de novembro de dois mil e vinte e um.

Presidente Senhor Deputado Wellington do Curso.

Às onze horas e quinzeminutos, em nome do povo e invocan-
do a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene 
convocada para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor 
Gustavo Henrique Brito de Carvalho, concedido através da Resolução 
Legislativa nº 1409/2021, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa 
nº 020/2020, de autoria do Deputado Doutor Yglésio e convidou para 
compor a Mesa o homenageado, Senhor Gustavo Henrique Brito de 
Carvalho e o Senhor Joel Aguiar, Diretor da Associação dos Advogados 
do Maranhão e concedeu a palavra ao Deputado Doutor Yglésio, autor 
da proposição, que saudou os homenageados em none desta Casa. Em 
seguida, após a entrega do título de cidadão maranhense ao Senhor Gus-
tavo Henrique Brito de Carvalho, feita pelo Deputado Doutor Yglésio, 
o homenageado foi à Tribuna para agradecer a comenda. O Presidente 
teceu as considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi 
encerrada e lavrada a presente Ata. Plenário Deputado Nagib Haickel 
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 04 de novembro de 2021.  

Deputado Wellington do Curso
Presidente Senhor

Ata da Sessão Solene da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão para entrega da Medalha Manuel Beckman à Professora Fi-
lomena Regina Barbosa Gomes e do título de Cidadã Maranhense à 
Senhora Gisela Introvini, realizada no dia vinte e cinco de novembro de 
dois mil e vinte e um.

Presidente Senhor Deputado Fábio Braga. 

Às onze horas e quinze minutos, em nome do povo e invocando 
a proteção de Deus, a Presidente declarou aberta a Sessão Solene 
convocada para a entrega entrega da Medalha Manuel Beckman à Pro-
fessora Filomena Regina Barbosa Gomes e do título de Cidadã Mara-
nhense à Senhora Gisela Introvini, concedidos através das Resoluções 
Legislativas nos 1053/2021 e 1061/2021, oriundos dos Projetos de Re-
solução Legislativa nº 025/2021 e 004/2021, de autoria dos Deputados 
Doutora Helena Duailibe e Fábio Braga, respectivamente. O Presidente 
convidou para compor a Mesa as homenageadas, a Professora Filomena 
Regina Barbosa Gomes e Senhora Gisela Introvini. Em seguida, fez uso 
da palavra a Senhora Deputada Helena Duailibe, autora da proposição 
de Medalha Manuel Beckman à Professora Filomena Regina Barbo-

sa Gomes. A referida deputada saudou a homenageada em nome desta 
Casa e a chamou à tribuna para fazer suas considerações. Em seguida, 
o Deputado Fábio Braga, autor da proposição de concessão do título de 
Cidadã Maranhense à Senhora Gisela Introvini, fez a entrega do título 
à homenageada, que ocupou a tribuna para agradecer a comenda. O 
Presidente teceu as considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a 
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 25 de novembro de 
2021.  

Deputado Fábio Braga
Presidente 

Ata da Sessão Solene para entrega da Medalha do Mérito Legis-
lativo “João do Vale” Senhor José Cirilo Teixeira Filho, realizada no 
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia três 
de dezembro de 2021.

Presidente, Senhor Deputado Fábio Braga. 

Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente, 
Deputado Fábio Braga, declarou aberta a Sessão Solene convocada para 
a entrega da medalha “João do Vale” ao jornalista Zé Cirilo, concedida 
através da Resolução Legislativa nº 1.057/2019, oriunda do Projeto de 
Resolução Legislativa nº 083/2021, de autoria do Deputado Vinícius 
Louro. Convidados para compor a Mesa a Senhora Márcia Dantas – Vi-
ce-Prefeita do Município de Conceição de Lago-açu, Senhora Katiane 
Leite - Vereadora do Município de Pedreiras, o colunista Pergentino 
Holanda e o homenageado Senhor José Cirilo Teixeira Filho. Após a 
execução do Hino Nacional foi exibido um vídeo de familiares e ami-
gos do homenageado. Ato contínuo, a palavra foi concedida ao jornalis-
ta Pergentino Holanda que prestou homenagem a seu colega jornalista 
Zé Cirilo. Com a palavra ao Deputado Vinícius Louro, autor da proposi-
ção, saudou o homenageado em nome deste Poder, após o que, foi feita 
condecoração do agraciado, com a entrega da Medalha. Nesta oportu-
nidade a palavra foi concedida ao Jornalista Zé Cirilo que agradeceu a 
homenagem. Com a palavra do Presidente para as considerações finais. 
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavra a presente 
ata, que será publicada. 

Ata da Oitava Sessão Solene para entrega da Medalha do Mé-
rito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Thiago Roberto Diaz 
- Presidente da OAB- Maranhão, realizada no Plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, no dia três de dezembro de 2021.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto. 

Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão Solene convocada para a entrega da Medalha 
“Manuel Beckman” ao Doutor Thiago Roberto Diaz, concedida através 
da Resolução Legislativa nº 950/2019, oriunda do Projeto de Resolução 
Legislativa nº 042/2021, de autoria do Deputado Roberto Costa. Convi-
dados para comporem a Mesa: Senhora Márcia Farias – Desembargado-
ra do Tribunal Regional do Trabalho; Senhor Alberto Bastos – Defensor 
Público Geral do Estado; Senhor Kaio Saraíva – Presidente Eleito da 
OAB-MA; Desembargador Paulo Velten – Corregedor Geral de Justiça, 
neste ato representando Presidente do Tribunal de Justiça; Senhor Re-
naldo Soares da Fonseca – Ministro do Supremo Tribunal de Justiça e o 
Doutor Thiago Roberto Diaz – Presente da OAB-Maranhão. Ata contí-
nuo, o Deputado Roberto Costa, autor da proposição, ocupou a Tribuna 
para saudar o homenageado e em seguida, fez a entrega da comanda ao 
homenageado. Após a condecoração o Doutor Thiago Roberto Diaz fez 
uso da Tribuna para agradecer a homenagem. O Deputado Wellington 
do Curso também usou a palavra para saudar o homenageado. Com a 
palavra do Presidente para as considerações finais. Nada mais havendo 
a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que será publi-
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cada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 21 de outubro de 2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Ata da 9ª Sessão Solene para entrega da Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Senhor José Augusto Cutrim Gomes, 
Promotor de Justiça do Idoso no Maranhão, realizada no Plenário da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia seis de dezem-
bro de 2021.

Presidente Senhor Deputado César Pires. 

Às dez horas e trinta minutos, o Presidente em nome do povo e 
invocando a proteção de Deus,  declarou aberta a Sessão Solene con-
vocada para a entrega da Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor José 
Augusto Cutrim Gomes, concedida através da Resolução Legislativa nº 
0059/2021, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa nº 031/2019, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso. Foram convidados para 
comporem a Mesa: Senhor José Augusto Cutrim Gomes, o homenagea-
do; Senhor Eduardo Jorge Hiluy Nicolau – Procurador Geral de Justiça 
do Estado; Senhora Themis Carvalho – Corregedora Geral do Ministé-
rio Público; Senhor Tarcísio Bonfim – Vice-Presidente da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público Brasileiro; Senhor Gil-
berto Câmara França Júnior - Presidente da Associação do Ministério 
Público. Em seguida, todos foram convidados a assistir um vídeo ins-
titucional produzido pela Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão sobre violência contra idoso e a apresentação do Coral UNABI da 
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Na sequência, a palavra 
foi concedida ao Deputado Wellington do Curso, autor da proposição, 
para saudar o homenageado e em seguida. Feita a entrega da comenda 
ao homenageado que fez uso da Tribuna para agradecer a homenagem. 
Com a palavra do Presidente para as considerações finais. Nada mais 
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que 
será publicada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 06 de dezembro de 2021.

Deputado César Pires
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 365, DE 03 DE NOVEMBRO 
DE 2021)

LEI Nº  11.622  DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe acerca da criação do Pro-
grama Expresso do Trabalhador a ser 
viabilizado, fiscalizado e implantado pela 
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e 
Serviços Públicos – MOB.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 365, de 03 de novembro de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Expresso do Trabalhador que 
tem como objetivo atender, de forma gratuita, a população cadastrada.

§ 1° Os serviços disponibilizados ao cidadão, de forma não 
onerosa, serão prestados e regulamentados pela Agência Estadual de 

Transporte e Mobilidade Urbana – MOB.

§2º As rotas utilizadas pelo Expresso do Trabalhador serão 
constituídas de estudo técnico por setor competente da MOB-MA 
de forma a alcançar os usuários e facilitar o acesso aos serviços de 
saúde, deslocamento para o trabalho e atividades de lazer, fornecendo 
segurança e assistência aos usuários.

§3º Os beneficiários do Programa Expresso do Trabalhador 
cadastrados pela Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 
– MOB/MA e terão acesso gratuito ao transporte coletivo através do 
uso de cartão individual e intrasferível que será fornecido pela MOB/
MA em conjunto com o Sindicato das Empresas de Transporte – SET.

Art. 2º Constituem objetivos básicos do Programa Expresso do 
Trabalhador conferir mobilidade, segurança, conforto e rapidez dos ser-
viços prestados.

Art. 3º Sem prejuízo do estabelecido na Lei Estadual nº 10.225 
de 15 de abril de 2015, o Programa Expresso do Trabalhador é norteado 
pelos seguintes princípios:

I - acessibilidade universal;
II - eficiência, eficácia e efetividade;
III- equidade no acesso;
IV - Justiça social;

Art. 4º O Programa Expresso do Trabalhador poderá ser amplia-
do e alterado conforme demanda e disponibilidade orçamentária.

Art. 5º Os veículos utilizados pelo Programa Expresso Trabalha-
dor serão adquiridos pelo Estado do Maranhão, e disponibilizados para 
operação ao autorizatário/concessionário, conforme atos normativos da 
MOB.

Parágrafo único. A operadora ficará responsável pela gestão de 
mão de obra, combustível, guarda e manutenção dos veículos mencio-
nados no caput, devendo estes, em caso de devolução, serem entregues 
nas mesmas condições em que recebidos.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução do objeto desta Lei 
correrão por conta de verba orçamentária própria específica, conforme 
previsão em Lei Orçamentária Anual e demais legislações correlatas.

Art. 7º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 8º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em  15  de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 366, DE 25 DE NOVEMBRO 
DE 2021)

LEI Nº  11.623  DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Reorganiza o Instituto Estadual 
de Educação,   Ciência e Tecnologia do 
Maranhão - IEMA e institui o Programa 
Bolsa-Aluno.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 366, de 25 de novembro de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei reorganiza o Instituto Estadual de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA e institui o Programa Bol-
sa-Aluno.

CAPÍTULO II
DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO  MARANHÃO - IEMA

Art. 2º O Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão - IEMA é autarquia estadual, vinculada à Secretaria Estadual 
de Educação - SEDUC, com sede e foro em São Luís, capital do Estado 
do Maranhão.

Parágrafo único. O IEMA se organiza por estruturas descentrali-
zadas, por meio de suas unidades de ensino, as quais são estruturadas 
mediante Decreto do Poder Executivo.

Art. 3º O IEMA é instituição de ensino que tem por finalidade 
ofertar educação profissional técnica de nível médio e superior no Es-
tado do Maranhão em todas as modalidades, sendo-lhe asseguradas as 
condições pedagógicas, administrativas e financeiras para a oferta de 
ensino médio técnico e outras modalidades de preparação para o tra-
balho.

§ 1º A criação e extinção de cursos do IEMA ocorrerá por 
Portaria do Secretário de Estado da Educação, mediante proposta da 
Direção-Geral do IEMA.

§ 2º Para garantir a necessária articulação entre a escola e o 
trabalho, o ensino médio integrado à educação profissional oferecido 
pelo IEMA poderá ter jornada de tempo integral.

§ 3º O IEMA exercerá o papel de instituição certificadora de 
competências profissionais.

§ 4º Excepcionalmente, o IEMA poderá atuar na educação 
infantil e no ensino fundamental, quando se cuidar de IEMA Bilíngue.

Art. 4º O IEMA tem autonomia para registrar diplomas dos cur-
sos por ele oferecidos, mediante autorização do Conselho Estadual de 
Educação, aplicando-se, em caso de oferta de cursos à distância, a le-
gislação específica.

Art. 5º O IEMA será dirigido por um Diretor-Geral, auxiliado por 
um Diretor-Adjunto Administrativo-Financeiro e por um Diretor--Ad-
junto Pedagógico.

§ 1º O Diretor-Geral é nomeado pelo Governador do Estado.

§ 2º O Diretor Geral será substituído em seus impedimentos 
temporários por um dos Diretores-Adjuntos.

§ 3º O cargo em comissão de Reitor, simbologia ISOLADO, do 
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
- IEMA passa a denominar-se Diretor-Geral, simbologia ISOLADO.

Art. 6º As Unidades Descentralizadas do IEMA são das seguintes 
espécies:

I - IEMA Pleno;
II - IEMA Vocacional Integrado;
III - IEMA Vocacional;
IV - IEMA Bilíngue.

§ 1º O IEMA Pleno corresponde à unidade descentralizada 
responsável pelo oferecimento de ensino médio em integração com 
curso técnico (educação profissional e tecnológica), em regime 
integral, com aulas em contraturno de segunda a sexta-feira, sendo 
assegurado o fornecimento de refeições aos estudantes, bem como o 
desenvolvimento de atividades esportivas e culturais.

§ 2º O IEMA Vocacional Integrado corresponde à unidade 
descentralizada responsável pelo oferecimento de ensino médio em 
integração com curso técnico (educação profissional e tecnológica), 
com aulas em contraturno em alguns dias da semana.

§ 3º O IEMA Vocacional corresponde à unidade descentralizada 
responsável pelo oferecimento de cursos técnicos nas formas 
concomitante, subsequente e integrados (Educação de Jovens e Adultos 
integrada à Educação Profissional - EJATEC), formação inicial e 
continuada e oficinas, visando à oferta de educação profissional e 
tecnológica.

§ 4º O IEMA Bilíngue corresponde à unidade descentralizada 
responsável pelo oferecimento do ensino utilizando concomitantemente 
a língua portuguesa e idioma estrangeiro, sendo concedido ao 
estudante, além do certificado de conclusão do ensino, o certificado de 
competência linguística, nos termos de normas complementares.

Art. 7º As unidades do IEMA atualmente existentes terão suas 
denominações alteradas de acordo com o estabelecido nesta Lei, deven-
do ser promovidas suas respectivas reorganizações mediante Decreto.

Art. 8º As Unidades Descentralizadas serão dirigidas por Gesto-
res e/ou Diretores designados por Portaria do Diretor-Geral do IEMA.

§ 1º A permanência dos Gestores e/ou Diretores fica condicionada 
ao atendimento dos critérios fixados pela avaliação periódica de 
desempenho, estabelecidos em Portaria do Secretário de Estado da 
Educação.

§ 2º As Unidades Descentralizadas IEMA Pleno, IEMA 
Vocacional Integrado e IEMA Bilíngue serão dirigidas, cada uma, por 
1 (um) Gestor-Geral e 2 (dois) Gestores Auxiliares.

§ 3º A Unidade Descentralizada IEMA Vocacional será dirigida 
por 1 (um) Diretor-Geral e 1 (um) Diretor-Adjunto.

Art. 9º Com vistas a democratizar o acesso ao direito à educa-
ção, o IEMA poderá ofertar cursos em parcerias com organizações da 
sociedade civil, Igrejas, entidades do Sistema “S” e demais instituições 
sociais sem fins lucrativos.

Art. 10. Fica autorizado o uso de prédios dos IEMAs Plenos para 
funcionamento, no turno da noite, de:

I - cursos superiores da Universidade Estadual do Maranhão - 
UEMA, da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA e da 
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMA-
SUL.

II - cursos de instituições de ensino superior da iniciativa privada, 
precedido da realização de procedimento licitatório, mediante oferta de 
bolsas aos estudantes.
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Parágrafo único. O uso autorizado na forma do caput deste artigo 
deve ser formalizado mediante instrumento jurídico específico.

Art. 11. A atualização da estrutura organizacional do Instituto 
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA dar-
--se-á mediante Decreto.

Art. 12. Naquilo que for compatível com a presente Lei, perma-
necem vigentes as disposições da Lei nº 10.385, de 21 de dezembro de 
2015.

CAPÍTULO III
DO PROGRAMA BOLSA-ALUNO

Art. 13. Fica instituído o Programa Bolsa-Aluno, que tem por 
finalidade incentivar e viabilizar a participação de estudantes matri-
culados em cursos técnicos profissionalizantes oferecidos pela SE-
DUC ou pelo Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do                  
Maranhão - IEMA nas aulas e demais atividades, assegurando a dedi-
cação ao curso.

Parágrafo único. O Programa Bolsa-Aluno será operado por meio 
da destinação de bolsa aos estudantes matriculados em cursos técnicos 
profissionalizantes oferecidos pela SEDUC ou pelo IEMA Vocacional.

Art. 14. Poderão ser beneficiários do Programa Bolsa-Aluno, nos 
termos de Editais, os estudantes que:

I - tenham 18 (dezoito) anos de idade ou mais;
II - possuam bom desempenho;
III - possuam frequência igual ou superior a 90% (noventa por 

cento);
IV - sejam enquadrados como baixa renda.

Art. 15. Será excluído do Programa Bolsa-Aluno o estudante que:

I - tiver nota inferior a 6,0 em qualquer avaliação realizada du-
rante o curso;

II - perder a condição de baixa renda verificada por ocasião da 
vinculação do programa;

III - apresentar-se em situação de evasão escolar;
IV - não cumprir frequência igual ou superior a 90% (noventa 

por cento);
V - apresentar reprovação;
VI - incorrer em fraude, simulação, falsidade, falsificação ou des-

vio de finalidade pra fins de participação do Programa.

Parágrafo único. O estudante que incidir na situação descrita no 
inciso VI deste artigo, além da exclusão do Programa, sem prejuízo de 
responsabilização nas demais esferas, devolverá as importâncias inde-
vidamente recebidas.

Art. 16. A condição de bolsista não gera qualquer tipo de vín-
culo empregatício com o Estado do Maranhão (SEDUC) nem com o 
IEMA, e os valores recebidos, a título de bolsa, não se incorporam, 
para qualquer efeito, a eventuais vencimentos, salários, remunerações 
ou proventos recebidos.

Art. 17. A SEDUC e o IEMA realizarão processos seletivos para 
composição do Banco de Formadores da Educação Profissional e Tec-
nológica com vistas ao atendimento das necessidades de pessoal na 
oferta de cursos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta 
Lei correrão à conta de dotações próprias, observadas as normas atinen-
tes ao orçamento público.

Art. 19. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir 
ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 
Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma 
classificação funcional programática, expressa por categorias de pro-
gramação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária 
Anual.

Art. 20. Decreto do Poder Executivo poderá regulamentar o dis-
posto nesta Lei.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 15  de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 367, DE 26 DE NOVEMBRO 
DE 2021)

LEI Nº 11.624  DE 15  DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Lei nº 11.367 de 02 de de-
zembro de 2020, que Institui o Programa 
de Pagamento e Parcelamento de Créditos 
Tributários relacionados ao Imposto so-
bre Operações Relativas à Circulação de                      
Mercadorias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação (ICMS).

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 367, de 26 de novembro de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º O caput do art. 1º e o §2º do art. 5º da Lei 11.367 de 02 de 
dezembro de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ,  o Programa de Pagamento e Parcelamento de Cré-
ditos Tributários relacionados com o Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 
com relação aos fatos geradores ocorridos ate 30 de abril de 2021, 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, inclusive objeto 
de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, espontaneamente 
denunciados pelo contribuinte, em discussão administrativa ou judi-
cial, ou ainda proveniente de lançamento de ofício efetuados após a 
ratificação do Convênio ICMS 79/20, de 02 de setembro de 2020, com 
redução de até 90% (noventa por cento) dos juros, multas e demais 
acréscimos legais, observadas as condições e limites estabelecidos 
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nesta Lei, bem como os termos do referido Convênio e a legislação 
tributária estadual.

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

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

Art. 2º Fica revogado o §1º do art. 1º da Lei nº 11.367 de 02 de 
dezembro de 2020. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de dezembro de 2021. 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em  15   de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 368, DE 03 DE DEZEMBRO 
DE 2021)

LEI Nº  11.625 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Institui o Programa Estadual de 
Pagamento e Parcelamento de Débitos de 
Natureza Não Tributária inscritos em Dí-
vida Ativa.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 368, de 03 de dezembro de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Fa-
zenda - SEFAZ, o Programa Estadual de Pagamento e Parcelamento de 
Débitos de Natureza Não Tributária inscritos em Dívida Ativa, confor-
me limites e condições estabelecidos nesta Lei. 

Art. 2º Os débitos submetidos ao Programa de que trata esta Lei 
terão os valores consolidados de forma individualizada, por pessoa físi-
ca ou jurídica, abrangendo todos os acréscimos legais. 

§ 1º A consolidação de que trata o caput será realizada na data 
em que for apresentado, à SEFAZ, o pedido de adesão ao programa 
instituído por esta Lei.

§ 2º Para cada valor consolidado segundo o caput deste artigo 
será celebrado um contrato de parcelamento.

§ 3º O devedor terá a opção de indicar débitos a serem excluídos 
da consolidação de que trata o caput deste artigo. 

Art. 3º Os valores consolidados na forma do art. 2º poderão ser 
pagos nas seguintes condições: 

I - quando a dívida principal não se referir a multa punitiva (de 
ofício):

a) com redução de 90% (noventa por cento) dos juros e multas, 
para pagamento integral e à vista; 

b) com redução de 75% (setenta e cinco por cento) dos juros e 
multas, para pagamento em 2 (duas) a 10 (dez) parcelas; 

c) com redução de 60% (sessenta por cento) dos juros e multas, 
para pagamento em 11 (onze) a 20 (vinte) parcelas;

d) com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros e multas, 
para pagamento em 21 (vinte e um) a 60 (sessenta) parcelas. 

II - quando a dívida principal se referir à multa punitiva (de ofí-
cio): 

a) com redução de 80% (oitenta por cento) do total da dívida, 
para pagamento integral e à vista;

b) com redução de 70% (setenta por cento) do total da dívida, 
para pagamento parcelado de 02 a 10 parcelas; 

c) com redução de 60% (sessenta por cento) do total da dívida, 
para pagamento parcelado de 11 (onze) a 20 (vinte) parcelas; 

d) com redução de 50% (cinquenta por cento) do total da dívida, 
para pagamento parcelado de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta) parcelas. 

§ 1º As parcelas serão atualizadas pela Taxa Referencial do Sis-
tema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, acumulada mensal-
mente.

§ 2º A efetividade do benefício fica condicionada ao pagamento 
da primeira parcela no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da data da as-
sinatura do contrato de parcelamento e as demais parcelas até o último 
dia útil dos meses subsequentes.

 § 3º O valor mínimo de cada parcela será: 

I - para o devedor pessoa física, R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais); 

II - para o devedor pessoa jurídica, R$ 300,00 (trezentos reais).

§4º Poderão ser incluídos na consolidação a que se refere o art. 2º 
os saldos de parcelamentos em curso, após o cancelamento destes pelo 
devedor, observadas as regras de imputação previstas no art. 2º da Lei 
nº 10.551, de 28 de dezembro de 2016. 

§ 5º Aplicam-se aos parcelamentos as reduções previstas no in-
ciso I, alínea “a” e no inciso II, alínea “a” do caput deste artigo para 
pagamento do débito remanescente em parcela única. 

Art. 4º O devedor, para usufruir dos benefícios desta Lei, deverá 
aderir ao programa de pagamento e parcelamento, cuja formalização de 
pedido de ingresso implica reconhecimento dos débitos nele incluídos, 
ficando condicionado à desistência de eventuais ações ou embargos à 
execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos 
autos judiciais respectivos, e à desistência de eventuais revisões, im-
pugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

 § 1º O ingresso no Programa dar-se-á por formalização da opção 
do devedor e da homologação pela SEFAZ, abrangendo os débitos de 
natureza não tributária inscritos em Dívida Ativa indicados para compor 
este programa e a totalidade dos débitos exigíveis em nome do devedor, 
ressalvada a hipótese do art. 2º, § 3º, após o pagamento da parcela única 
ou da primeira parcela. 

§ 2º As restrições existentes em nome do devedor, motivadas 
pelos débitos objetos do parcelamento, só serão regularizadas após o 
pagamento da primeira parcela ou parcela única. 

§ 3º O parcelamento será cancelado quando ocorrer:

 I - o não pagamento da primeira parcela ou parcela única no 
prazo disposto no § 2º do art. 3º; e/ou 

II - inadimplência de qualquer uma das parcelas, total ou parcial, 
em prazo superior a 60 (sessenta) dias.

 § 4º O prazo de opção do devedor ao programa será até o dia 
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30 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo. 

Art. 5º Os benefícios concedidos com base nesta Lei: 

I - aplicam-se sobre o saldo existente e não conferem qualquer 
direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas ou com-
pensadas anteriormente; e 

II - ficam condicionados ao pagamento do débito, à vista ou par-
celado, exclusivamente em moeda corrente, vedada a utilização de de-
pósitos judiciais. 

Art. 6º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão re-
colhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas ao 
devedor. 

Art. 7º Para a operacionalização do programa aplicam-se, no que 
couber, as demais disposições vigentes na legislação deste Estado. 

Art. 8º Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas 
complementares necessárias à implementação das disposições contidas 
nesta Lei. 

Art. 9º O disposto nesta Lei não se aplica aos créditos relativos 
ao Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão - DETRAN/MA. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da publicação, produzin-
do efeitos a partir de 1º de dezembro de 2021. 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 15  de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 369, DE 03 DE DEZEMBRO 
DE 2021)

LEI Nº   11.626  DE 15  DE DEZEMBRO DE 2021

Concede remissão dos créditos de 
natureza tributária e não tributária inscri-
tos ou não em dívida ativa, de competên-
cia do Departamento de Trânsito do Ma-
ranhão - DETRAN/MA, na forma em que 
especifica.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 369, de 03 de dezembro de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica concedida remissão dos créditos de natureza não 
tributária, inscritos ou não em Dívida Ativa, referentes às multas por 
infração de trânsito, de competência do Departamento de Trânsito do 
Maranhão - DETRAN/MA, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 
31 de dezembro de 2020, condicionada ao pagamento de 20% (vinte por 
cento) do valor do débito à vista. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às infra-

ções especificadas nos artigos 165, 165-A e 306 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

Art. 2º Fica concedida remissão dos créditos tributários relativos 
às taxas de licenciamento do DETRAN/MA (Tabela E - Emolumentos 
de competência da Secretaria de Segurança Pública e Órgãos Vincula-
dos - do Anexo II da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002) inscritos 
ou não em Dívida Ativa, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 
de dezembro de 2020, condicionada ao pagamento de 20% (vinte por 
cento) do valor do débito à vista. 

Parágrafo único. A remissão concedida na forma do caput não 
excederá o montante de    R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo, 
cabendo ao devedor, caso necessário, realizar o pagamento do restante. 

Art. 3º A remissão de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei fica 
condicionada ao pagamento do valor correspondente, à vista, até o dia 
30 de dezembro de 2021. 

Art. 4º Fica concedida remissão de 100% (cem por cento) dos 
créditos tributários e não tributários referentes ao DETRAN-MA, in-
clusive multas por infrações de trânsito, bem como do Imposto sobre 
Propriedade de Veículo Automotores (IPVA), relativamente às motoci-
cletas de até 150 (cento e cinquenta) cilindradas, cujo valor venal não 
ultrapasse R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base na avaliação constan-
te na tabela do IPVA 2021 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), 
desde que os fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 
2020. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às infra-
ções especificadas nos artigos 165, 165-A e 306 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

Art. 5º Os créditos tributários ou não tributários, inscritos ou não 
em Dívida Ativa, que tenham sido pagos antes da publicação desta Lei 
não são alcançados pela remissão aqui disciplinada, não gerando qual-
quer direito de restituição ou compensação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de dezembro de 2021. 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 15  de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 370, DE 06 DE DEZEMBRO 
DE 2021)

LEI Nº 11.627 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

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 pelosprofis-
sionais de segurança pública, dispõe sobre 
a doação de ambulâncias para os municí-
piosmaranhenses, dispõe sobre Auxílio 
Emergencial   Saúde aos Contribuintes 
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do Fundo de Benefícios dos Servidores 
do Estado do Maranhão - FUNBEN, alte-
ra 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.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 370, de 06 de dezembro de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei sobre o Plano “Mais IDH”, disciplina as parce-
rias com Organizações da Sociedade Civil na área da Educação, con-
cede 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.

 Art. 2º Fica transformado em política permanente o Plano “Mais 
IDH”, criado pelo Decreto nº 30.612, de 02 de janeiro de 2015, com a 
finalidade de promover a superação da extrema pobreza e das desigual-
dades sociais no meio urbano e rural, por meio de estratégia de desen-
volvimento territorial sustentável, abrangendo:

I - integração de políticas públicas com base no planejamento 
territorial;

II - ampliação dos mecanismos de participação popular na gestão 
das políticas públicas de interesse do desenvolvimento dos municípios;

III - ampliação da oferta dos programas básicos de cidadania; 
IV - inclusão e integração produtiva das populações pobres e dos 

segmentos sociais mais vulneráveis, tais como trabalhadores rurais, qui-
lombolas, indígenas e populações tradicionais, calcado em um modelo 
de desenvolvimento que atenda às especificidades de cada um deles;

 V - valorização da diversidade social, cultural, econômica, polí-
tica, institucional e ambiental das regiões e das populações.

 Art. 3º O Plano “Mais IDH” será implementado de forma in-
tegrada pelos diversos órgãos do Poder Executivo Estadual em todo o 
Estado do Maranhão.

 Parágrafo único. As ações desenvolvidas no âmbito do Plano 
“Mais IDH” devem: 

I - ter como foco as populações com os mais baixos indicadores 
de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); 

II - ser executadas de forma descentralizada e integrada, por meio 
da conjugação de esforços entre o Estado e os Municípios, observadas 
a intersetorialidade, a transdisciplinaridade, a integralidade, a participa-
ção da sociedade civil e o controle social. 

Art. 4º O Plano “Mais IDH” contará com Comitê Gestor cons-
tituído conforme regulamento, sendo presidido pelo Governador do 
Estado.

 Art. 5º Sem prejuízo dos programas, projetos e ações discipli-

nados em legislação específica que tenham por objetivo o alcance de 
quaisquer das metas previstas nos art. 2º desta Lei, integram o Plano 
“Mais IDH” os abaixo especificados: 

I - Programa Comida na Mesa; 
II - Programa “Água e Energia: direito de todos”;
III - Programa Trânsito Mais Seguro; 
IV - Programa Mulheres Guardiãs; 
V - Programa “Te Empodera, Mulher!”; 
VI - Projeto “Formando e Cozinhando”; 
VII - Programa Trabalho Jovem; 
VIII - Programa Maranhão Quilombola. 

CAPÍTULO II
PROGRAMA COMIDA NA MESA

Art. 6º Fica transformado em programa permanente o Plano 
“Comida na Mesa”, criado pelo Decreto nº 36.662, de 7 de abril de 
2021, com a finalidade de apoiar a produção de alimentos e a seguran-
ça alimentar às pessoas em situação de vulnerabilidade no Estado do 
Maranhão. 

Parágrafo único. O programa de que trata o caput será abrangi-
do por ações que visem:

 I - aumentar o apoio para a produção, bem como adquirir e ofer-
tar alimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade; 

II - ampliar a rede de restaurantes populares; 
III - instrumentalizar a agricultura familiar com a cessão e doa-

ção de insumos, equipamentos e bens, novos investimentos e fomentos, 
para garantir renda aos agricultores, bem como aumentar a produção de 
alimentos e a sua oferta aos programas de compras institucionais; 

IV - apoiar o acesso das famílias mais pobres ao gás de cozinha; e 
V - ampliar a segurança alimentar para pessoas em situação de 

vulnerabilidade, inclusive com distribuição gratuita de cestas básicas, 
pescados e gêneros alimentícios. 

Art. 7º A execução do programa a que se refere o art. 6º caberá 
aos seguintes órgãos: 

I - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF, que o 
coordenará; 

II - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES; 
III - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca - SA-

GRIMA. 
IV - Secretaria de Estado de Governo - SEGOV. 

§ 1º As ações que inicialmente compõem o Programa “Comida 
na Mesa” são as seguintes: 

I - manutenção e abertura de novas unidades de Restaurantes Po-
pulares; 

II - execução do Programa Social Vale-Gás;
III - distribuição de cestas básicas; 
IV - execução do Programa de Compras da Agricultura Familiar 

- PROCAF; 
V - garantia de equipamentos para a Produção Familiar de Ali-

mentos; 
VI - melhoria e conservação das estradas necessárias para escoa-

mento da produção familiar. 

§2º Outros órgãos e entidades do Poder Executivo poderão apre-
sentar novas ações à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar a fim 
de que sejam integradas ao Programa, com autorização do Governador 
do Estado, conforme regulamento.

 Art. 8º Fica o Secretário de Estado da Agricultura Familiar au-
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torizado a editar os atos normativos necessários à execução do disposto 
neste Capítulo.

CAPÍTULO III
DO PROGRAMA TRÂNSITO MAIS SEGURO

 Art. 9º O Programa Trânsito Mais Seguro que tem por finalidade 
contribuir para a segurança no trânsito dos profissionais de transporte 
de passageiros (mototaxista) e dos profissionais de entrega de merca-
dorias (motofretista), que exerçam atividades remuneradas na condu-
ção de motocicletas e motonetas, contribuindo para a melhoria de suas 
rendas. 

Parágrafo único. Para cumprimento da finalidade prevista no 
caput deste artigo, o Poder Executivo, por meio do Departamento de 
Trânsito do Maranhão (DETRAN/MA), poderá fazer a doação de: 

I - capacetes; 
II - coletes de segurança; 
III - kits de manutenção de motocicletas e motonetas. 

Art. 10. Para os fins desta Lei, são considerados mototaxistas e 
motofretistas os profissionais que residam e trabalhem no Estado do 
Maranhão, o que deve ser comprovado mediante apresentação:

 I - no caso de mototaxistas, de documento de permissão para 
prestação do serviço emitido pelas municipalidades ou pela plataforma 
de transporte privado acionado por aplicativo; 

II - no caso de motofretistas: 

a) de documento de permissão para prestação do serviço emitido 
pela plataforma de transporte privado acionado por aplicativo com atua-
ção no ramo de entregas; ou 

b) pelo empregador ou tomador de serviços, nos casos de profis-
sionais com vínculo direto com estabelecimento comercial. 

Parágrafo único. A declaração falsa destinada a burlar as regras 
dispostas neste Capítulo, configura a prática do ilícito previsto no art. 
299 do Código Penal e enseja, após o devido processo legal, a aplicação 
da respectiva sanção. 

Art. 11. Com vistas a contribuir para a geração de trabalho e 
renda com segurança, o Poder Executivo, por meio do DETRAN/MA, 
também poderá promover a distribuição de bolsas-térmicas ou baú para 
transporte de mercadorias, bem como de equipamentos de proteção.

 Art. 12. A seleção dos beneficiários do Programa Trânsito Mais 
Seguro dar-se-á mediante credenciamento e habilitação dos interessa-
dos, por meio da participação em cursos de capacitação ou de chamada 
pública a ser deflagrada por Edital lançado pelo Departamento de Trân-
sito do Maranhão (DETRAN/MA). 

Art. 13. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade 
máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e finan-
ceiras. 

Parágrafo único. Acaso o número de inscritos na chamada pú-
blica supere o quantitativo fixado nos termos do caput, será feito sorteio 
público. 

Art. 14. O Poder Executivo poderá regulamentar, mediante De-
creto, o disposto neste Capítulo. 

CAPÍTULO IV
DA AMPLIAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ATEN-

ÇÃO À MULHER

Seção I
Regras Gerais

Art. 15. A Política Estadual de Atenção à Mulher passa a contar 
com o Programa Mulheres Guardiãs e com o Programa “Te Empodera, 

Mulher!”, especificados nos termos deste Capítulo. 

Seção II 
Do Programa Mulheres Guardiãs

Art. 16. Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Pro-
grama Mulheres Guardiãs, que tem por finalidades disseminar conheci-
mento sobre os direitos das mulheres e ampliar a conscientização sobre 
os tipos de violência e seus ciclos de perpetuação a que estão submeti-
das as mulheres. 

Parágrafo único. O Programa será executado e monitorado pela 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU e terá atuação prioritária nas 
zonas rurais e nos bairros de maior vulnerabilidade social dos municí-
pios maranhenses. 

Art. 17. Constituem objetivos específicos do Programa Mulheres 
Guardiãs: 

I - identificar e promover o fortalecimento de lideranças femini-
nas, bem como apoiar atividades locais que visem à promoção e difusão 
dos direitos das mulheres; 

II - incentivar a participação das mulheres nas atividades de suas 
comunidades, buscando conscientizá-las sobre a importância de romper 
barreiras sociais, culturais, preconceitos e as múltiplas violências; 

III - propiciar meios para o surgimento de novas lideranças;
IV - oportunizar capacitações específicas visando à transmissão 

de conhecimento para a comunidade acerca das medidas de combate 
à violência contra a mulher, dos direitos assegurados às mulheres por 
meio de normas nacionais, estaduais e municipais e da rede especializa 
da de atendimento à mulher; 

V - contribuir para a efetivação do Plano Estadual de Políticas 
para as Mulheres e dos projetos e ações desenvolvidos pela Secretaria 
de Estado da Mulher.

 Art. 18. O Programa Mulheres Guardiãs terá como público-alvo 
mulheres: 

I - maiores de 18 (dezoito) anos ou que tenham sido emancipa-
das, nos termos da legislação civil; 

II - residentes em zonas rurais ou em bairros maior vulnerabilida-
de social dos municípios maranhenses.

§ 1º A participante do Programa será qualificada como Mulher 
Guardiã. 

§ 2º O Edital de Chamamento poderá estabelecer critérios 
adicionais aos requisitos a que se refere o caput, bem como disporá 
sobre os procedimentos, número de vagas e fases do processo de 
seleção, sendo facultada a previsão de etapa de entrevista, de caráter 
classificatório, para fins de qualificação da Mulher Guardiã. 

§ 3º Também constarão do Edital de Chamamento os direitos e os 
deveres da Mulher Guardiã.

 
Art. 19. O ingresso na condição de Mulher Guardiã será formali-

zado mediante celebração, junto à SEMU, de Termo de Admissão.

 Parágrafo único. A participação no Programa Mulher Guardiã 
terá duração máxima de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, uma 
única vez, por igual período. 

Art. 20. Para viabilizar o desempenho de suas funções, a Mulher 
Guardiã fará jus a auxílio financeiro mensal, a ser pago por meio da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU, cuja forma de pagamento e 
condições de percepção serão definidos no Edital de Chamamento. 

Parágrafo único. O auxílio financeiro mensal terá o valor de R$ 
400,00 (quatrocentos reais), podendo ser reajustado por Decreto do Po-
der Executivo. 
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Art. 21. A Mulher Guardiã atuará, em especial: 

I - como difusora das medidas de combate à violência contra a 
mulher, dos direitos assegurados às mulheres por meio de normas na-
cionais, estaduais e municipais e da rede especializada de atendimento 
à mulher; 

II - no estímulo à formação de novas lideranças femininas; 
III - no apoio ao Poder Executivo Estadual relativamente ao de-

senvolvimento de ações voltadas ao combate à violência contra a mu-
lher e à conscientização sobre a importância do rompimento do ciclo 
de violência; 

IV - executar demais ações necessárias ao alcance dos objetivos 
previstos no art. 17 deste Capítulo. 

Parágrafo único. As ações realizadas pelas Mulheres Guardiãs 
deverão ser comprovadas e mensuradas mediante indicadores objetivos 
que considerem a participação como ouvinte em palestras ou cursos 
especializados, a participação como ministrante de palestras ou cursos 
específicos, entre outras modalidades previstas em regulamento.

Art. 22. Para execução e aprimoramento das ações pertinentes ao 
Programa Mulheres Guardiãs, o Poder Executivo, por meio da SEMU, 
poderá celebrar parcerias com entidades privadas ou públicas, de quais-
quer esferas de governo, inclusive para fins de cofinanciamento. 

Art. 23. As despesas decorrentes da execução do Programa de 
que trata esta Seção correrão por conta de receitas consignadas no or-
çamento da SEMU, sem prejuízo de outras fontes públicas ou privadas, 
inclusive oriundas de emendas parlamentares.

Seção III
Do Programa “Te Empodera, Mulher!”

 Art. 24. Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Pro-
grama “Te Empodera, Mulher!”, que tem por finalidades modificar a re-
lação de desigualdade social da mulher por meio da inclusão produtiva, 
bem como ampliar a participação da mulher na economia maranhense.

 Parágrafo único. O Programa será executado e monitorado pela 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU, podendo contar com o apoio 
institucional da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SE-
DES.

 Art. 25. Constituem objetivos específicos do Programa “Te Em-
podera, Mulher!”:

I - estimular a inclusão socioprodutiva das mulheres com vistas à 
sua emancipação econômica; 

II - fomentar a participação plena e efetiva das mulheres nas 
oportunidades de geração de renda que proporcionem sua autonomia 
econômica; 

III - promover a capacitação e qualificação técnica das mulheres 
para o incremento da competitividade das atividades socioprodutivas; 

IV - contribuir para a efetivação dos projetos e ações contidos no 
Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, bem das demais ativida-
des executadas pela Secretaria de Estado da Mulher - SEMU. 

Art. 26. O Programa “Te Empodera, Mulher!” terá como públi-
co-alvo mulheres residentes no Estado do Maranhão que preencham, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - tenham, no mínimo, 18 (dezoito) anos; 
II - estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal - CadÚnico; 
III - não possuam vínculo laboral, com iniciativa privada ou com 

o Poder Público. 

Parágrafo único. Não poderão ser beneficiárias do Programa 
“Te Empodera, Mulher!” as mulheres que já sejam beneficiárias do 
Programa Mais Renda, instituído pela Lei nº 10.400, de 29 de dezembro 
de 2015, ou do Programa Mulheres Guardiãs. 

Art. 27. Para a execução do Programa “Te Empodera, Mulher!”, 
a Secretaria de Estado da Mulher - SEMU: 

I - promoverá a capacitação e qualificação técnica das beneficiá-
rias, por meios próprios ou parcerias firmadas para este fim; 

II - adquirirá e doará, às beneficiárias do Programa, equipamen-
tos, insumos e demais bens importantes para o fomento de suas ativi-
dades.

Art. 28. A doação de equipamentos, insumos e demais bens, 
prevista no inciso II do art. 27 desta Lei, deverá ser condicionada aos 
seguintes termos: 

I - a doação será feita de forma nominal à beneficiária, mediante 
Termo de Doação; 

II - a beneficiária deverá, obrigatoriamente, atuar no empreendi-
mento objeto do programa como atividade econômica principal;

III - o equipamento não poderá ficar em estado de ociosidade; 
IV - a beneficiária deverá manter, junto ao órgão do Poder Exe-

cutivo Estadual, todos os seus dados cadastrais atualizados, inclusive o 
endereço residencial; 

V - é vedada a venda, o aluguel, a cessão e a doação dos equipa-
mentos, bens e insumos objeto deste Programa.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos incisos II, 
III, IV ou V, isolada ou cumulativamente, ensejará a imediata exclusão 
da beneficiária do programa e a devolução dos equipamentos à SEMU. 

Art. 29. Para execução e aprimoramento das ações pertinentes 
ao Programa “Te Empodera, Mulher!”, o Poder Executivo, por meio da 
SEMU, poderá celebrar parcerias com entidades privadas ou públicas, 
de quaisquer esferas, inclusive para fins de cofinanciamento. 

Art. 30. As despesas decorrentes da execução do Programa de 
que trata esta Seção correrão por conta de receitas consignadas no or-
çamento da SEMU, sem prejuízo de outras fontes públicas ou privadas, 
inclusive oriundas de emendas parlamentares. 

CAPÍTULO V
DO PROGRAMA “ÁGUA E ENERGIA: direito de todos”

Seção I
Disposições Gerais

Art. 31. O Programa “Água e Energia: direito de todos” tem por 
finalidade contribuir para a democratização do acesso à energia elétrica 
e à água potável pelos maranhenses. 

Parágrafo único. O programa a que se refere o caput possui os 
seguintes eixos de atuação:

 I - Eixo Luz para Todos - Maranhão;
 II - Eixo Água para Todos. 

Seção II
Eixo Luz para Todos – Maranhão

 Art. 32. O Eixo Luz para Todos - Maranhão compreende as se-
guintes ações:

 I - realização de busca ativa de possíveis beneficiários da Tarifa 
Social de Energia Elétrica, prevista na Lei Federal nº 12.212, de 20 de 
janeiro de 2010, inclusive nas modalidades rural, quilombola e indíge-
na. 

II - identificação de famílias residentes em bolsões de escuridão;
 III - realização de mutirões com vistas a identificar as necessida-

des dos sistemas residenciais de energia da população de baixa renda e 
garantir segurança e eficiência energética. 

Art. 33. Para garantia da segurança e eficiência energética nos 
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sistemas residenciais de energia da população de baixa renda, as distri-
buidoras de energia elétrica e o Estado do Maranhão, no âmbito de suas 
respectivas competências, poderão: 

I - promover a substituição de equipamentos da distribuidora de 
energia elétrica, especialmente os que não mais atendem à demanda 
energética da comunidade; 

II - desenvolver ações sociais de trocas de lâmpadas ou eletrodo-
mésticos por modelos com melhor eficiência no consumo de energia. 

Parágrafo único. As ações sociais a que refere o inciso II do 
caput deste artigo poderão ser executadas, em conjunto entre as distri-
buidoras de energia elétrica e o Estado do Maranhão, sendo operadas, 
no âmbito do Poder Executivo, por meio do Programa Minha Casa Me-
lhor, regido pela Lei nº 11.411, de 3 de março de 2021. 

Art. 34. O Poder Executivo e a distribuidora de energia elétrica 
poderão estabelecer, em instrumento jurídico próprio, suas respectivas 
obrigações relativas à cooperação para execução do Eixo Luz para To-
dos - Maranhão. 

Art. 35. O desenvolvimento das ações relativas ao Eixo Luz para 
Todos - Maranhão caberá, no âmbito de suas respectivas competências 
institucionais, à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF, Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e à Secretaria 
de Estado de Governo - SEGOV, podendo contar com o apoio institu-
cional de outros órgãos e entidades do Poder Executivo. 

Seção III
Eixo Água para Todos

Art. 36. O Eixo Água para Todos será operado por meio da isen-
ção do pagamento, por parte do consumidor, da fatura de água e esgoto 
sanitário das unidades residenciais de baixa renda, de pessoas inscritas 
no CadÚnico, que apresentem consumo mensal não superior a 25 (vinte 
e cinco) metros cúbicos. 

Parágrafo único. A isenção de que trata o caput abarca os con-
sumidores de serviços prestados pela Companhia de Saneamento Am-
biental do Maranhão (CAEMA). 

Art. 37. Caberá à Secretaria de Estado do Desenvolvimento So-
cial - SEDES realizar a busca ativa de possíveis beneficiários da isenção 
de tarifa prevista nesta Seção. 

Parágrafo único. A CAEMA e a SEDES estabelecerão, em ins-
trumento jurídico próprio, suas respectivas obrigações relativas à coo-
peração para execução do Eixo Água para Todos. 

CAPÍTULO VI
DO PROGRAMA MARANHÃO MUSICAL

Art. 38. O Programa Maranhão Musical tem por finalidades con-
tribuir com a dinâmica da produção cultural nas cidades maranhenses, 
bem como democratizar o acesso ao ensino musical gratuito e de qua-
lidade. 

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, o Po-
der Executivo poderá: 

I - oferecer cursos regulares de iniciação e formação musical me-
diante aulas práticas e teóricas;

 II - doar kits com instrumentos musicais para os beneficiários 
do Programa. 

Art. 39. Poderão ser beneficiários do Programa Maranhão Musi-
cal bandas escolares, escolas de música, artistas e bandas de municípios 
maranhenses, inclusive as vinculadas a entidades religiosas. 

Art. 40. A execução do Programa Maranhão Musical compete 
à Secretaria de Estado da Cultura - SECMA, que poderá editar os atos 
normativos necessários para cumprimento do disposto neste Capítulo. 

CAPÍTULO VII
DAS PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIE-

DADE CIVIL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

Seção I 
Regras Gerais

Art. 41. Ficam estabelecidas, nos termos deste Capítulo, as re-
gras de observância obrigatória para a celebração de parcerias com or-
ganizações da sociedade civil na área da educação com vistas à garantia 
da prestação dos serviços educacionais de utilidade pública. 

Parágrafo único. Subordinam-se a esta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da Administração Direta do Po-
der Executivo do Estado do Maranhão; 

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Estado do Maranhão. 

Seção II
Do Credenciamento

Art. 42. O requerimento para credenciamento de organização da 
sociedade civil sem fins lucrativos deve ser escrito e endereçado ao Se-
cretário de Estado da Educação, acompanhado de cópia autenticada dos 
seguintes documentos:

 I - estatuto registrado em cartório;
 II - ata de eleição ou documento de nomeação dos membros dos 

órgãos deliberativos, que estiverem em exercício no momento da soli-
citação do credenciamento;

 III - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
IV - documentos que comprovem a experiência mínima de 2 

(dois) anos da entidade na execução das atividades indicadas no seu 
estatuto social; 

V - Declaração de que a entidade não mantém agente público 
ativo de quaisquer dos entes federados, exercendo, a qualquer título, 
cargo de direção na entidade; 

VI - Declaração de que a entidade não possui como dirigente ou 
conselheiro parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, do Go-
vernador ou do Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado, 
de Senador, de Deputado Federal ou Estadual, de Desembargador ou 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, de Prefeito ou Vereador. 

VII - Certidões de regularidade da entidade interessada em se 
credenciar junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ao Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e às Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal; e 

VIII - Balanço patrimonial e demonstrativo dos resultados finan-
ceiros dos dois anos anteriores. 

Art. 43. A Administração Pública lançará periodicamente editais 
e, após o recebimento do requerimento de credenciamento, terá até 30 
(trinta) dias para analisar o pedido e, em seguida, comunicar o seu defe-
rimento ou indeferimento, ao interessado. 

§1º No caso de deferimento, emitirá o certificado de credencia-
mento da requerente, encaminhando-o à entidade credenciada

 §2º No caso de indeferimento, comunicará as razões do indefe-
rimento à entidade requerente em até 15 (quinze) dias após a decisão 
pelo indeferimento. 

§3º O pedido de credenciamento será indeferido caso a requeren-
te não atenda aos requisitos previstos na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, ou quando a documentação apresentada esteja incompleta, con-
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cedendo ao interessado, após análise prévia da documentação, o prazo 
de 10 dias, para sanar as irregularidades ou as pendências documentais. 

Art. 44. Perderá o credenciamento a entidade que: 

I - dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe fo-
rem destinados; 

II - incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista; 
III - apresentar baixa qualidade nos serviços prestados. 

§1º A perda do credenciamento implicará rescisão de eventual 
Termo de Parceria firmado entre a entidade e o Órgão credenciador e 
aplicação das demais medidas cíveis e penais aplicáveis, conforme na-
tureza da infração cometida. 

§2º A entidade que for descredenciada ficará impedida de reque-
rer novamente o credenciamento pelo período de 5 (cinco) anos, a con-
tar da data da publicação do ato de desqualificação. 

Art. 45. A perda do credenciamento dar-se-á mediante decisão 
proferida em processo administrativo, instaurado no Órgão credencia-
dor, de ofício, ou a pedido do Ministério Público ou Defensoria Pública, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

Art. 46. Os pedidos de credenciamento serão julgados por Co-
missão de Seleção designada em Portaria da SEDUC, composta por 5 
(cinco) membros, dos quais, no mínimo 2/3 (dois terços), devem ser 
servidores efetivos da SEDUC, assegurando-se a participação de servi-
dores das áreas finalísticas.

 § 1º É impedida de participar da Comissão de Seleção a pessoa 
que, nos 5 (cinco) anos anteriores à data de publicação da portaria de 
designação, tenha mantido relação jurídica com ao menos uma das en-
tidades requerentes. 

§ 2º Para fins do § 1º, considera-se relação jurídica, em especial 
as seguintes:

 I - ser ou ter sido associado ou dirigente da organização da so-
ciedade civil;

 II - ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afini-
dade, dos administradores da organização da sociedade civil;

 III - ter ou ter tido relação de emprego ou de prestação de serviço 
com a organização da sociedade civil; 

IV - ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer or-
ganização da sociedade civil participante do processo seletivo. 

Seção III
Do Termo de Fomento

 Art. 47. Com as entidades credenciadas poderá ser celebrado 
Termo de Fomento. 

Art. 48. Quando os termos de fomento tiverem por finalidade 
custear despesas indiretas para manutenção das atividades educacionais 
de interesse social, a exemplo de serviços de internet, transporte, alu-
guel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços con-
tábeis e de assessoria jurídica será adotada a modalidade simplificada, 
nos termos do art. 46, III, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e do 
art. 39 do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

Art. 49. Os termos de fomento simplificados observarão os re-
quisitos e as vedações constantes dos arts. 33 a 41 da Lei nº 13.019, de 
31 de julho de 2014, sendo dispensado, contudo, o prévio cronograma 
de desembolso. 

§1º As faturas relativas aos consumos previstos no art. 48 
deverão ser encaminhadas à Administração Pública mensalmente, 
cabendo-lhe o pagamento até o vencimento.

 §2º O envio das faturas a destempo e/ou vencidas, em razão 
de desídia da instituição conveniada ensejarão rescisão da parceria.

Art. 50. Em razão da baixa complexidade do objeto e da ausência 
de repasse direto às organizações da sociedade civil, fica dispensada a 
prestação de contas perante à Administração Pública, nos termos do art. 
6º, §2º, II, do Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

Art. 51. Os Termos de Fomento disciplinados nesta Seção terão 
duração máxima de 5 (cinco) anos, vedada prorrogação que supere tal 
lapso temporal. 

CAPÍTULO VIII
DA COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO DIREITO À SAÚ-

DE

 Art. 52. Com vistas a integrar as redes estadual e municipal, em 
todas as regiões do Maranhão, e garantir o transporte seguro de  pacien-
tes entre as unidades de saúde, fica o Poder Executivo autorizado a doar 
ambulâncias para os municípios maranhenses. 

Parágrafo único. A doação a que se refere o caput: 

I - visa estruturar a rede regionalizada e hierarquizada de servi-
ços de saúde, quaisquer que sejam suas complexidades, garantindo a 
universalidade, equidade e integralidade nos atendimentos de urgência. 

II - deve ser formalizada entre a Secretaria de Estado da Saúde 
- SES e a municipalidade mediante instrumento jurídico próprio, com 
regras, critérios de conservação de uso da ambulância. 

CAPÍTULO IX
DA CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO NO ÂMBITO DO 

PROJETO “FORMANDO E COZINHANDO”

Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder bolsa-for-
mação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais aos alunos 
participantes do Projeto “Formando e Cozinhando”, que tem por fina-
lidade oferecer aos profissionais da cozinha do Estado do Maranhão a 
oportunidade de qualificação de suas habilidades. 

Parágrafo único. Para participar do Projeto “Formando e Cozi-
nhando” os profissionais de cozinha devem: 

I - ter idade igual ou superior a 21 anos; 
II - ser oriundo de escolas públicas; 
III - comprovar experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos como 

profissional da cozinha, independente de prévia formação técnica.

 Art. 54. A concessão da bolsa-formação a que se refere o art. 53 
tem por finalidade garantir o acesso e a permanência nas aulas teóricas 
e práticas do Projeto “Formando e Cozinhando”. 

Parágrafo único. A bolsa-formação será paga pelo período de 
até 3 (três) meses, ficando a percepção durante tal período condiciona-
da à frequência nas aulas práticas e teóricas e à realização das demais 
atividades propostas no âmbito do Projeto “Formando e Cozinhando”. 

Art. 55. A bolsa-formação de que trata este Capítulo será con-
cedida por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 
- SEDES.

 Parágrafo único. O desligamento do aluno antes do prazo de 3 
(três) meses, previsto no art. 54 desta Lei, dispensa o Poder Executivo 
do pagamento da bolsa pelo período restante.

 Art. 56. Fica o Secretário de Estado do Desenvolvimento Social 
autorizado a editar os atos normativos necessários à execução do dis-
posto neste Capítulo. 
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CAPÍTULO X
DA CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA 

O ACESSO AO DIREITO À MORADIA PELOS PROFISSIO-
NAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 57. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, nos mol-
des do art. 7º, § 2º, da Medida Provisória Federal nº 1.070, de 13 de 
setembro de 2021, subvenção econômica com vistas a contribuir para 
o acesso ao direito à moradia pelos profissionais de segurança pública. 

Art. 58. A subvenção será concedida aos servidores estaduais se-
lecionados no Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação 
para Profissionais da Segurança Pública (Programa Habite Seguro), no 
limite máximo da subvenção concedida pela União, nos termos do Re-
gulamento.

 Parágrafo único. Para os fins deste Capítulo, entende-se por 
profissionais de segurança pública os servidores efetivos, ativos ou 
inativos, integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, os ocupantes dos cargos de 
Inspetor de Polícia Penal I, Inspetor de Polícia Penal II e os servidores 
das carreiras de Perícia Criminal, Medicina Legal, Odontologia Legal, 
Farmacologia Legal e Medicina Legal Auxiliar.

Art. 59. A subvenção econômica será paga, pelo Estado do Ma-
ranhão, diretamente ao agente operador do Programa Habite Seguro. 

Art. 60. Caberá à Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio 
e Assistência dos Servidores - SEGEP coordenar as ações relativas à 
concessão da subvenção de que trata este Capítulo, podendo contar 
com o apoio institucional da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Orçamento - SEPLAN, da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano - SECID e da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP. 

Art. 61. A subvenção econômica deverá ser usada exclusiva-
mente para adimplemento de parcela do valor do imóvel, podendo ser 
utilizada também para pagamento de tarifa para contratação do crédito 
imobiliário.

 § 1º O percentual destinado ao pagamento de tarifa para contra-
tação do crédito imobiliário não excederá o limite fixado para a mesma 
finalidade relativamente à subvenção federal. 

§ 2º A subvenção não poderá custear o pagamento da tarifa inicial 
para avaliação do imóvel dado em garantia ou de tarifa equivalente. 

Art. 62. O uso da subvenção concedida com fulcro nesta Lei em 
finalidade diversa da autorizada neste Capítulo impõe ao beneficiário a 
devolução do valor concedido ao Tesouro Estadual, com a devida atua-
lização monetária, com base na remuneração dos recursos que serviram 
de lastro base à sua concessão, sem prejuízo da aplicação das penalida-
des previstas na legislação aos responsáveis. 

Art. 63. O cometimento de fraude com vistas ao recebimento 
da subvenção disciplina por este Capítulo enseja a responsabilização 
administrativa, além da obrigação de devolução do montante auferido, 
com atualização monetária, à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia - Selic, sem prejuízo da aplicação das sanções 
civis e penais cabíveis.

 Art. 64. Os recursos orçamentários da subvenção econômica se-
rão transferidos do Tesouro Estadual para a instituição financeira quan-
do atestado que o contrato de financiamento habitacional está apto para 
assinatura.

 Art. 65. Na hipótese de situação que inviabilize o registro da 
escritura pública, a instituição financeira deverá devolver, ao Tesouro 
Estadual, os recursos repassados, os quais devem ser remunerados à 
Taxa Selic. 

Art. 66. Aplicam-se, no que couber, à subvenção disciplinada por 
este Capítulo o procedimento previsto na Medida Provisória nº 1.070, 
de 13 de setembro de 2021, bem como no Decreto Federal nº 10.793, 
de 13 de setembro de 2021, devendo a Secretaria de Estado da Gestão, 
Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP editar normas com-
plementares. 

CAPÍTULO XI
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL SAÚDE AOS CONTRI-

BUINTES DO FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES 
DO ESTADO DO MARANHÃO - FUNBEN

Art. 67. Fica autorizada a concessão do Auxílio Emergencial - 
Saúde aos servidores contribuintes do Fundo de Benefícios dos Servi-
dores do Estado do Maranhão - FUNBEN.

Parágrafo único. O Auxílio será concedido aos servidores que 
possuam contribuição ativa junto ao FUNBEN. 

Art. 68. O Auxílio Emergencial Saúde será pago em cota única, 
exclusivamente em dezembro de 2021, e tem por finalidade compensar 
a realização de despesas médicas, laboratoriais, com máscaras, álcool 
em gel e medicamentos durante a pandemia da COVID-19.

 Parágrafo único. O Auxílio Emergencial Saúde fica limita-
do ao montante total efetivo revertido, pelo servidor contribuinte, ao 
FUNBEN, não podendo exceder o valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais). 

Art. 69. O servidor que acumule cargos na forma da Constituição 
fará jus à percepção de um único Auxílio. 

Art. 70. A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistên-
cia dos Servidores - SEGEP expedirá instruções normatizando a apli-
cação desta Lei. 

Art. 71. Os recursos decorrentes da execução do disposto neste 
Capítulo correrão à conta do Fundo de Benefícios dos Servidores do 
Estado do Maranhão - FUNBEN. 

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 72. O inciso III do art. 3º da Lei nº 10.753, de 19 de dezem-
bro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 7º (...) 
  (...) 
III - oferecimento de cursos profissionalizantes, pelo Poder Exe-

cutivo, para promoção de capacitação profissional da sociedade civil 
e de membros de entidade social participante do Programa Maranhão 
Solidário, com vistas a fomentar a geração de emprego, renda e desen-
volvimento econômico no Estado;” (NR) 

Art. 73. O art. 3º da Lei nº 10.753, de 19 de dezembro de 2017, 
passa a vigorar acrescido do inciso IV, que terá a seguinte redação: 

“Art. 7º (...)
 (...) 
IV - outras ações em que cidadãos ou empresas sejam incenti-

vados a fazer doações diretamente a entidades sem fins lucrativos que 
atuem nas áreas descritas no art. 2º desta Lei.” 

Art. 74. O texto da Lei nº 10.753, de 19 de dezembro de 2017, 
passa a vigorar acrescido dos art. 3º-A a art. 3º-C, que terão a seguinte 
redação: 
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“Art. 3º-A Os cursos profissionalizantes a que se refere o art. 

3º, III, desta Lei, serão oferecidos pelo Poder Executivo, por meio do 
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
(IEMA). 

§ 1º Poderão ser oferecidos cursos de coordenação compartilhada 
entre o IEMA e entidade social participante do Programa Maranhão 
Solidário, podendo, nesses casos, haver indicação de instrutores pelas 
entidades sociais. 

§ 2º Os instrutores indicados pelas entidades sociais, na forma 
do § 1º deste artigo, perceberão Bolsa-Formação, nos moldes da Lei 
nº 10.736 de 11 de dezembro de 2017. 

Art. 3º-B Como forma de estimular a presença dos alunos nas 
aulas e atividades dos cursos profissionalizantes oferecidos no âmbito 
do Programa Maranhão Solidário, fica o Poder Executivo autorizado a 
conceder, por meio do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Maranhão (IEMA), bolsa-formação no valor de R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais) mensais, que poderá ser reajustada por 
Decreto. 

§ 1º A bolsa-formação será paga pelo período de duração 
do curso, ficando a percepção durante tal período condicionada à 
frequência nas aulas e à realização das demais atividades propostas. 

§ 2º O desligamento do aluno antes do prazo fixado para 
conclusão do curso dispensa o Poder Executivo da continuidade do 
pagamento da bolsa.

 
Art. 3º-C A Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais 

- SRI realizará o acompanhamento das ações relativas ao oferecimento 
de cursos profissionalizantes pelo Poder Executivo, podendo, inclusi-
ve, fixar o número máximo de cursos que cada entidade social poderá 
participar.”

 Art. 75. O caput do art. 2º da Lei nº 10.525 de 3 de novembro de 
2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º A partir de 31 de dezembro de 2016, nos municípios es-
pecificados nos termos desta Lei cessará a atuação da Universidade 
Estadual do Maranhão - UEMA, exceto no âmbito da Universidade 
Aberta do Brasil (Polos UAB/Capes/MEC).” (NR) 

Art. 76. O caput do art. 20 da Lei nº 11.433, de 6 de abril de 2021, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 20. Fica instituído o Programa Social Vale-Gás, por meio 
do qual o Poder Executivo garantirá o custeio de Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP), em botijões, às famílias maranhenses em situação de 
maior vulnerabilidade social.” (NR) 

Art. 77. O caput do art. 1º e o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 
11.380, de 15 de dezembro de 2020, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Incremento à 
Renda dos Catadores Maranhenses, que consiste na cooperação entre 
Poder Público e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis com 
vistas ao incremento das atividades de reutilização, reciclagem e tra-
tamento de resíduos sólidos e enfrentamento das adversidades sociais, 
em especial nos contextos de suspensão e de retomada gradual dos 
eventos presenciais em virtude da COVID-19. 

  (...) 
Art. 3º (...) 
Parágrafo único. O Auxílio Financeiro a que se refere o caput 

será pago, até 31 de dezembro de 2022, aos catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis devidamente associados ou cooperados, re-
sidentes no Estado e envolvidos na prestação de serviços ambientais e 
de cidadania.” (NR) 

Art. 78. O inciso IV do art. 2º e os §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 
nº 11.350, de 2 de outubro de 2020, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 2º (...) 
(...) 
IV - declarar que, ainda que possua parentes até segundo grau 

em linha reta no mesmo município de sua residência, não é viável o 
compartilhamento do domicílio. 

(...) 
Art. 3º (...) 
(...) 

§ 1º O benefício será concedido pelo período de 12 (doze) meses, 
podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária deixe 
de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar como 
participante do programa.

 § 2º Também enseja a suspensão do benefício o retorno da mu-
lher ao convívio do agressor.” (NR) 

Art. 79. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações próprias consignadas no orçamento do Estado, 
sem prejuízo de outras fontes públicas ou privadas, inclusive oriundas 
de emendas parlamentares. 

Art. 80. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou  
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 81. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 82. Fica revogado o art. 11 da Lei nº 11.350, de 2 de outubro 
de 2020.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 371, DE 06 DE DEZEMBRO 
DE 2021)

LEI Nº 11.628 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Lei nº 10.690, de 26 de se-
tembro de 2017, que institui sistemática 
de tributação, no âmbito do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre a Prestação de Serviço de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS. 

   Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 371, de 06 de dezembro de 
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2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado 
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a 
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combi-
nado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º O caput e as alíneas “a” a “d” do inciso I, do art. 2º e o 
§ 4º do art. 3º, da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, passam a  
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º Fica concedido ao segmento da indústria e agroindús-
tria, em função do potencial de contribuição do projeto para o desen-
volvimento econômico e social do Estado do Maranhão, os seguintes 
incentivos, no âmbito do Imposto sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS):

 I - (...) 
a) 98% (noventa e oito por cento) em decorrência de implanta-

ção de indústrias do segmento de siderurgia, que tenham como investi-
mento mínimo o montante de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de 
reais), incluídos a siderurgia, seus produtos semiacabados e derivados; 

b) 95% (noventa e cinco por cento) em decorrência de implan-
tação de indústrias e agroindústrias inexistentes no Estado; em muni-
cípios listados entre os 30 (trinta) com menores IDHM do Maranhão, 
conforme lista anual publicada no DOE pela Secretaria de Estado da 
Indústria, Comércio e Energia - SEINC e/ou município integrante da 
Rede Integrada de Desenvolvimento - RIDE, na forma prevista na Lei 
Complementar Federal nº 112/2001 e no Decreto nº 4.367/2002; 

c) 85% (oitenta e cinco por cento) em decorrência de implanta-
ção ou ampliação que gere no mínimo 300 (trezentos) empregos diretos 
e/ ou seja considerada empreendimento prioritário ao desenvolvimento 
socioeconômico do Estado, na forma prevista no art. 20 desta Lei; 

d) 75% (setenta e cinco por cento) em decorrência de implanta-
ção e ampliação.

(...) 
Art. 3º (...)
(...) 
§ 4º Equipara-se à implantação de nova unidade, os projetos 

de ampliação considerados prioritários ao Estado, conforme o art. 
20 desta Lei, desde que apresentem investimentos de, no mínimo, R$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).” (NR) 

Art. 2º O inciso I, do art. 2º, da Lei nº 10.690, de 26 de setembro 
de 2017, passa a vigorar acrescido da alínea “e”, o qual terá a seguinte 
redação:

“Art. 2º (...) 
I - (...) 
e) 65% (sessenta e cinco por cento) em decorrência de projetos 

de reativação, modernização ou relocalização.”. (AC) 

Art. 3º Fica revogado o art. 17 da Lei nº 10.690, de 26 de setem-
bro de 2017. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a 
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHO-
RA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e 
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 035/2020, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.068 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Nagib Haickel” ao Senhor José 
Ribamar Lauande Fonseca. 

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Nagib 
Haickel” ao Senhor José Ribamar Lauande Fonseca. 

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

              
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 13 de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 055/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.069 /2021

Concede Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” à Senhora 
Belisa Gomes de Sousa.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” à Ilustre Maranhense Belisa Gomes de Sousa, residente em 
Montes Altos/MA, viúva de Jonas Gomes de Sousa, filha do Major Fe-
lix Gomes de Abreu e de Margarida Gomes de Abreu, nascida em 27 de 
novembro de 1921, na Fazenda Santa Fé, então Município de Grajaú e 
atualmente Município de Amarante do Maranhão/MA.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
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LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 060/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.070 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Paulo Sérgio Velten Pereira.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman” ao Senhor Paulo Sérgio Velten Pereira. 

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

                  
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 16 de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 061/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.071 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Ronaldo Henrique Santos Ribeiro.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao Senhor Ronaldo Henrique Santos Ribeiro.

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

                  
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 16 de dezembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE  ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALI-
ZAÇÃO  E CONTROLE 

P A R E C E R Nº 016 /2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
O Projeto de Lei nº 494/2021, que estima a Receita e fixa a Des-

pesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2022, foi 
aprovado em seus turnos regimentais, com emendas.

Concluída a votação, vem agora a esta Comissão o presente 
Projeto de Lei a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, nos termos do art. 249, §12, do Regimento 
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a redação final na 

forma do anexo, que está de acordo com o aprovado.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 

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

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

em 16 de  dezembro de 2021.                                                    

Presidente: Deputado Roberto Costa
Relator: Deputado Roberto Costa
  
 Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Carlinhos Florêncio                                      
Deputado Ariston                                                        
                                      

PROJETO DE LEI N° 494 /2021

Estima a receita e fixa a despesa do 
Estado do Maranhão para o exercício fi-
nanceiro de 2022.

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do 
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Maranhão para o exercício financeiro de 2022, envolvendo recursos de 
todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fun-
dos, órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta, in-
clusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as en-
tidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Estadual direta e 
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 
Poder Público; e

III - Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado, 
direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito 
a voto.

Título II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R$ 24.098.450.050,00 
(vinte e quatro bilhões, noventa e oito milhões, quatrocentos e cinquen-
ta mil e cinquenta reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contri-
buições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legisla-
ção vigente, encontram-se discriminadas no Quadro Resumo Geral da 
Receita, do Anexo I desta Lei, com as devidas reestimativas.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total é fixada em R$ 24.098.450.050,00 (vinte 
e quatro bilhões, noventa e oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil 
e cinquenta reais), sendo:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 15.969.314.062 (quinze bilhões, no-
vecentos e sessenta e nove milhões, trezentos e quatorze mil e sessenta 
e dois reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 7.988.917.988 (sete 
bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, novecentos e dezessete 
mil, novecentos e oitenta e oito reais);

III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em R$ 
140.218.000,00 (cento e quarenta milhões e duzentos e dezoito mil 
reais).

Parágrafo único. Os desdobramentos da despesa por fonte, órgão, 
função, subfunção, programa e esfera encontram-se discriminados nos 
Quadros Orçamentários Consolidados desta Lei.

Capítulo III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suple-
mentares, com a finalidade de atender a insuficiência nas dotações orça-
mentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despe-
sa, fixada no art. 4º, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exer-
cício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964;

II - excesso de arrecadação nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por 
lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964;

IV - operações de crédito, como fonte específica de recursos, para 
dotações autorizadas por lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso IV, da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 6º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, remanejar 
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei 
Orçamentária de 2022 e em créditos adicionais, em decorrência da ex-

tinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento 
de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências 
ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por catego-
ria de programação, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, 
assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos 
de natureza de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e 
identificadores de uso e de resultado primário.

Art. 7º Fica o Poder Executivo, no exercício de 2022, autoriza-
do, mediante decreto, a transpor ou transferir dotações orçamentárias 
na mesma unidade orçamentária ou entre unidades orçamentárias dife-
rentes, de uma categoria econômica para outra ou de um programa de 
trabalho para outro.

Art. 8º Poderão ser incorporados ao orçamento anual, mediante 
abertura de crédito adicional suplementar, os programas e ações cons-
tantes do Plano Plurianual 2020-2023 que não foram incluídos no Pro-
jeto de Lei Orçamentária de 2022, respeitando o papel institucional do 
órgão.

Art. 9º A autorização de que trata o art. 5º não onera o limite nele 
previsto, quando destinado:

I - a possibilitar as transferências para Municípios, nos casos em 
que a Lei determina a entrega de recursos de forma automática;

II - à manutenção e desenvolvimento do ensino para cumprimen-
to do percentual mínimo de aplicação de recursos, estabelecidos no art. 
220, da Constituição do Estado;

III - às ações e serviços públicos de saúde para cumprimento do 
percentual mínimo de aplicação de recursos, estabelecidos na Emenda 
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;

IV - a possibilitar a utilização de recursos transferidos pela União, 
Estados e Municípios, à conta de convênios, contratos, acordos, ajus-
tes, congêneres e outras transferências a fundo perdido, estendendo- se 
esta disposição aos orçamentos das autarquias, fundações, empresas e 
fundos;

V - a créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações da 
dívida estadual, débitos decorrentes de precatórios judiciais, pagamento 
de pessoal ativo, inativo e pensionista;

VI - a adequações na programação orçamentária em caso de rees-
truturação administrativa do Estado;

VII - a possibilitar créditos oriundos de emendas parlamentares;
VIII – créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações 

especificadas no Inciso IV do Art. 5º desta lei.

Título III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRE-

SAS

Art. 10. A despesa do Orçamento de Investimento das Empre-
sas, fixada em R$ 140.218.000,00 (cento e quarenta milhões e duzentos 
e dezoito mil reais), observará a programação constante no Anexo III 
desta Lei.

Art. 11. As fontes de receita para cobertura das despesas do Or-
çamento de Investimento das Empresas são decorrentes das receitas 
diretamente arrecadadas pelas Empresas, de recursos destinados ao au-
mento do capital social e de operações de crédito.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suple-
mentares até o limite do excesso de receitas geradas ou por anulação 
parcial de dotações orçamentárias da mesma Empresa.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Integram esta Lei os seguintes Anexos:
I - Receita;
II - Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;
III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais;
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IV - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
V - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-

ca e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;
VI - Recursos em Programas de Saúde;
VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos;
VIII – Plano Estratégico de Governo;
IX - Demonstrativo do Serviço da Dívida para 2022;
X – Obras em andamento.

Art. 14. Ficam acrescidos, no Orçamento Geral do Estado 
para o exercício de 2022, os créditos orçamentários corresponden-
tes aos incisos constantes no Anexo XI, conforme títulos, códigos e 
valores ali apresentados.

Art. 15. Os acréscimos de dotação previstos no artigo anterior 
resultarão da anulação parcial da(s) dotação(ões) do(s) crédito(s) 
relacionado(s) no Anexo XII desta Lei.

Art. 16. Integram esta Lei Orçamentária os anexos mencio-
nados nos artigos 14 e 15, desta Lei.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

Nº Inciso Nº Emenda
UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÃO 

(cod)
SUBFUNÇÃO 

(cod)
PROGRAMA AÇÃO Objetivo localizador MOD GND   Valor (R$)  

1 2 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             2.200.000,00 

2 3
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3                600.000,00 

3 4
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4             1.200.000,00 

4 5

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 90 4             1.790.000,00 

5 6
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 90 3                210.000,00 

6 7 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 90 3             2.000.000,00 

7 8
 56901 - Fundo 
Penitenciário 

Estadual
14 421

0554 - 
Fortalecimento do 
Sistema Prisional e 

Reintegração 
Social 

4942.0000 - 
Ressocialização de 

Apenados - FUNPEN

confeccao de 
bloquete

0001 90 3             1.000.000,00 

8 9
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
0578 - Mais 

Esporte e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 90 3             1.000.000,00 

9 10
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 90 3             2.000.000,00 

10 11 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             2.000.000,00 

11 12
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3             1.000.000,00 

ANEXO XI

(A QUE REFERE O ART. 14 DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2022)

12 13
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4             1.000.000,00 

13 14 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             2.000.000,00 

14 15
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4             2.000.000,00 

15 16

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 90 4             2.330.000,00 

16 17 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             1.670.000,00 

17 18 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 90 3             2.000.000,00 

18 19
17101 - Secretaria 

de Estado da 
Educação

12 361
0611 - 

Infraestrutura 
Educacional

3254.0000 - Implantação 
e Modernização de 
Unidades de Ensino 

Fundamental -

Apoio à Educação 0001 90 3                500.000,00 

19 20
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 90 3             1.500.000,00 

20 21 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

no município 
0001 90 3             2.000.000,00 

21 22

13101 - Secretaria 
de Estado da 
Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0582 - Mais 
Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 
Fortalecimento das 

Cadeias Produtivas e dos 
Arranjos Produtivos Locais

Apoio a Secretaria 0001 50 3                910.000,00 

22 23

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 90 4                600.000,00 

23 24
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
0578 - Mais 

Esporte e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 90 3                100.000,00 

24 25

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

Organizar e 
estruturar 

empreendimentos 
produtivos

0001 90 3                110.000,00 

25 26
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 40 3             1.660.000,00 

26 27

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

Investimento em 
equipamentos 

urbanos- Bloquete
0001 40 4                670.000,00 

27 28 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios 
custeio de pequena 
e alta complexidade

0001 40 3             1.670.000,00 

28 29 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             1.500.000,00 

29 30
19101 - Secretaria 

de Estado da 
Segurança Pública

6 181
0577 - Mais 
Segurança

3252.0000 - 
Aparelhamento e 

Estruturação Tecnológica - 
SSP

Aquisição de 
equipamentos

0001 40 4                250.000,00 

30 31

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 40 4             2.250.000,00 

31 32

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 90 4             1.500.000,00 

32 33
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 90 4             1.000.000,00 

24 25

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

Organizar e 
estruturar 

empreendimentos 
produtivos

0001 90 3                110.000,00 

25 26
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 40 3             1.660.000,00 

26 27

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

Investimento em 
equipamentos 

urbanos- Bloquete
0001 40 4                670.000,00 

27 28 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios 
custeio de pequena 
e alta complexidade

0001 40 3             1.670.000,00 

28 29 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             1.500.000,00 

29 30
19101 - Secretaria 

de Estado da 
Segurança Pública

6 181
0577 - Mais 
Segurança

3252.0000 - 
Aparelhamento e 

Estruturação Tecnológica - 
SSP

Aquisição de 
equipamentos

0001 40 4                250.000,00 

30 31

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 40 4             2.250.000,00 

31 32

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 90 4             1.500.000,00 

32 33
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 90 4             1.000.000,00 

33 34

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 511

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

3292.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Sistema Simplificado de 
Abastecimento de Água

Sistema Simplificado 
de Abastecimento 

de água
0001 90 4             1.500.000,00 

34 35 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 4             4.000.000,00 

35 36

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 90 4             3.000.000,00 

36 37

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas 

0001 90 3             1.000.000,00 

37 38

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 90 3             2.000.000,00 

38 39 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar
Atendimento à 

saúde da população 
0001 90 3             1.000.000,00 

39 40
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 90 4             1.000.000,00 

40 41
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4             1.500.000,00 

41 42
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3                500.000,00 

42 43 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             2.000.000,00 

43 44 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 90 3             2.000.000,00 

44 45

24201 - 
Universidade 
Estadual do 
Maranhão

12 364
0615 - Ampliação 
e Modernização 
da Infraestrutura

3278.0000 - Implantação 
e Modernização dos 

Campi
Apoio a Educação 0001 90 4                400.000,00 

45 46

 51101 - Secretaria 
de Estado do 
Trabalho e da 

Economia Solidária

11 333
0579 - Promoção 

do Trabalho Digno
4842.0000 - Mutirão Rua 

Digna
apoio a secretaria 0001 90 3             1.600.000,00 

46 47

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos
Bloquetes 0001 90 3             2.000.000,00 

47 48
 08101 - Defensoria 
Pública do Estado 

do Maranhão
3 92

0341 - Gestão de 
Política de Defesa 

do Cidadão

3223.0000 - Construção e 
Implantação de Unidades 

de Defensoria Pública

Construção  de 
Unidade de 

Defensoria Pública 
na Cidade Olímpica

0219 90 4                550.000,00 

48 49 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar
apoio Hospital 
Aldenora Belo

0219 50 3                290.000,00 

49 50
 52101 - Secretaria 

de Estado da 
Mulher 

14 422

0563 - Promoção 
da Igualdade de 

Gênero e dos 
Direitos das 
Mulheres

4806.0000 - 
Fortalecimento da Rede 

de Serviços de 
Atendimento às Mulheres

apoio a casa 
MulherBrasileira

0001 90 3                290.000,00 

50 51 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Apoio a Associacao 
de amigos dos 

Autistas de
0001 50 3                290.000,00 

51 52 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar
Apoio a Escola de 

Cegos do MA
0219 50 3                290.000,00 

52 53 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar
apoio a CASA 

ACOLHER
0001 50 3                290.000,00 

53 54
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4             3.000.000,00 

54 55 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

no município 
0001 41 3             1.000.000,00 

55 56
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4             2.000.000,00 

56 57 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             2.000.000,00 

57 58 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             2.000.000,00 

58 59

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 90 4             2.000.000,00 

59 62 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             2.000.000,00 

60 63
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 50 4                750.000,00 

61 64
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 50 4                350.000,00 

62 65
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Sistema Simplificado 
de Abastecimento 

de água
0001 40 4                900.000,00 

63 66

 51101 - Secretaria 
de Estado do 
Trabalho e da 

Economia Solidária

11 334

0521 - 
Desenvolvimento 

da Economia 
Solidária

3260.0000 - Implantação 
de Espaços 

Multifuncionais de 
Economia Solidária

apoio a secretaria 0001 90 3             3.700.000,00 

64 67
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 90 3                100.000,00 

65 68

13101 - Secretaria 
de Estado da 
Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0582 - Mais 
Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 
Fortalecimento das 

Cadeias Produtivas e dos 
Arranjos Produtivos Locais

Aquisição de 
máquinas e 

equipamentos
0001 90 4                150.000,00 
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 11124 - Secretaria 
de Estado do 

Governo
4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a Associacao 
de Jovens 

Empresários do MA
0001 50 3                   50.000,00 

67 70
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4             1.300.000,00 

68 71

13101 - Secretaria 
de Estado da 
Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0582 - Mais 
Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 
Fortalecimento das 

Cadeias Produtivas e dos 
Arranjos Produtivos Locais

Aquisição de 
máquinas e 

equipamentos
0001 50 4                800.000,00 

69 72
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
0578 - Mais 

Esporte e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 50 3                200.000,00 

70 73

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

Organizar e 
estruturar 

empreendimentos 
produtivos

0001 40 3                100.000,00 

71 74

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 40 4             1.600.000,00 

72 75 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios- 
Urbano Santos

0001 41 4             1.000.000,00 

73 76 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios- 
Belágua

0001 41 4             1.000.000,00 

74 77
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura 

municiupio de São 
Chapadinha

40 3             1.000.000,00 

75 78
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura 

municiupio de São 
Benedito do Rio 

Preto

0204 40 4             1.000.000,00 

76 79 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

no município de 
Água Doce

0001 41 3             1.670.000,00 

77 80
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 40 3             1.380.000,00 

78 81
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 90 3                150.000,00 

79 82
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
0578 - Mais 

Esporte e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 90 3                100.000,00 

80 83

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

distribuicao de 
peixes

0001 90 3                100.000,00 

81 84
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 90 3                100.000,00 

82 85
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3                500.000,00 

83 86
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 90 3             1.000.000,00 

84 87
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
0578 - Mais 

Esporte e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Apoio ao esporte 0001 40 4             1.000.000,00 

85 88 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             2.000.000,00 

86 89

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 90 4             1.000.000,00 

87 90
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 90 3             1.000.000,00 

88 91 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos

3128- Implantação e 
Modernização da Rede 

Assistencial dos Serviços 
de Saúde

Aquisicao de 
equipamentos

0001 41 4             2.000.000,00 

89 92

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 40 4             2.000.000,00 

90 93 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             1.500.000,00 

91 94
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3                500.000,00 

92 96

13101 - Secretaria 
de Estado da 
Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0582 - Mais 
Produção e 

Abastecimento

4771.0000 - Promoção e 
Apoio à Infraestrutura no 

Campo

apoio a eventos 
agropecuarios 

0001 50 3                200.000,00 

93 97

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

17 512
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3320.000-Saneamento 
Básico Urbano

Construcao de 
Sistema simplificado 
de abastecimento de 

Agua

0001 40 4                500.000,00 

94 95
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
0578 - Mais 

Esporte e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 90 3                300.000,00 

95 98
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 90 4             1.000.000,00 

96 99

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 40 4             2.000.000,00 

97 100 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 90 3                350.000,00 

98 101 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos

3128- Implantação e 
Modernização da Rede 

Assistencial dos Serviços 
de Saúde

investimento na 
rede

0001 90 4                350.000,00 

99 102
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 90 3                500.000,00 

100 103 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3                700.000,00 

101 104
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 90 3                350.000,00 

102 105
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 50 3                400.000,00 

103 106

13101 - Secretaria 
de Estado da 
Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0582 - Mais 
Produção e 

Abastecimento

4771.0000 - Promoção e 
Apoio à Infraestrutura no 

Campo

apoio a eventos 
agropecuarios 

0001 50 3                200.000,00 

104 107
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
0578 - Mais 

Esporte e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 90 3                200.000,00 

105 108
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 90 4                950.000,00 

106 109

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas no municipio 

de CODÓ
0092 90 3                250.000,00 

107 110

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas no municipio 
de SÃO RAIMUNDO 
DAS MANGABEIRA

0224 90 3                250.000,00 

98 101 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos

3128- Implantação e 
Modernização da Rede 

Assistencial dos Serviços 
de Saúde

investimento na 
rede

0001 90 4                350.000,00 

99 102
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 90 3                500.000,00 

100 103 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3                700.000,00 

101 104
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 90 3                350.000,00 

102 105
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 50 3                400.000,00 

103 106

13101 - Secretaria 
de Estado da 
Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0582 - Mais 
Produção e 

Abastecimento

4771.0000 - Promoção e 
Apoio à Infraestrutura no 

Campo

apoio a eventos 
agropecuarios 

0001 50 3                200.000,00 

104 107
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
0578 - Mais 

Esporte e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 90 3                200.000,00 

105 108
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 90 4                950.000,00 

106 109

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas no municipio 

de CODÓ
0092 90 3                250.000,00 

107 110

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas no municipio 
de SÃO RAIMUNDO 
DAS MANGABEIRA

0224 90 3                250.000,00 

108 111

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas no municipio 
de SÃO BERNARDO

0206 90 3                250.000,00 

109 112 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios - 
CODO

0092 41 3                250.000,00 

110 113

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas no municipio 
de SANTA QUITERIA

0199 90 3                250.000,00 

111 114

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas no municipio 
de MAGALHAES DE 

ALMEIDA

0142 90 3                250.000,00 

112 115

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas no municipio 
de DUQUE BACELAR

0100 90 3                250.000,00 

113 116

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas no municipio 

de LAGO DOS 
RODRIGUES

0134 90 3                250.000,00 

114 117

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4782.0000 - Banco de 
Alimentos

doacao de cestas 
básicas no municipio 

de AGUA DOCE
0036 90 3                250.000,00 

115 118 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios - 
Agua Doce

0036 41 3                250.000,00 

116 119 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios - 
Lago do Rodrigues

0134 41 3                250.000,00 

117 120 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios - 
Magalhaes de 

Almeida

0142 41 3                250.000,00 

118 121 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios - 
Duque Bacelar

0100 41 3                250.000,00 

119 122 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 
nos municípios - São 

Raimundo 
Mangabeiras

0224 41 3                250.000,00 

120 123 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios - 
Santa Quitéria

0199 41 3                250.000,00 

121 124 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 
nos municípios - SÃO 

BERNARDO

0206 41 3                250.000,00 

122 125

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

Aquisicao de 
material 

Permanente - 
Municipio São 

Domingos

0208 40 4                100.000,00 

123 126 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população  - 

Município de 
Pirapemas

0179 90 3                   50.000,00 

124 127
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Reforma e adequcao 
de Campos de 

Futebol -Município 
São joao dos Patos 

0216 40 4                100.000,00 

125 128 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população  - 
Município de Duque 

Bacelar

0100 90 3                   50.000,00 

126 129
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Reforma e adequcao 
de Campos de 

Futebol -Município 
Pirapemas

0179 90 4                   80.000,00 

127 130
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Reforma e adequcao 
de Campos de 

Futebol -Município 
Parnarama

0166 90 4                   80.000,00 

128 131
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Reforma e adequcao 
de Campos de 

Futebol -Município 
Joselandia

0130 40 4                   80.000,00 

129 132
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Reforma e adequcao 
de Campos de 

Futebol -Município 
Jatobá

0127 90 4                   80.000,00 

130 133
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Reforma e adequcao 
de Campos de 

Futebol -
MunicípioGovernado

r Acher

0110 40 4                   80.000,00 

131 134
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Reforma e adequcao 
de Campos de 

Futebol  -Município 
Duque Bacelar

0100 90 4                   80.000,00 

132 135
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Reforma e adequcao 
de Campos de 

Futebol -Município 
Dom Pedro

0099 90 4                   80.000,00 

133 136

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

17 512
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3320.000-Saneamento 
Básico Urbano

Perfuracao de Poco 
Artesiano - São Jose 

dos Basilios
0218 90 4                100.000,00 

134 137
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Reforma e adequcao 
de Campos de 

Futebol -Município 
de Arame

0050 40 3                   80.000,00 

135 138 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos

3128- Implantação e 
Modernização da Rede 

Assistencial dos Serviços 
de Saúde

Contrucao de Posto 
de Saúde - Municipio 

de Amarante
0044 41 4                150.000,00 

136 139
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0229 90 3                   50.000,00 

137 140

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

Pavimentação de  
Bloquetes - 

Presidente Dutra
0183 90 3                660.000,00 
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138 141 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população - 

Município de 
Presidente Dutra

0183 90 3                220.000,00 

139 142 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população - 

Município de São 
Joao dos Patos

0216 41 3                   50.000,00 

140 143 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população - 

Município de São 
Jose dos Basilios

0218 90 3                   50.000,00 

141 144 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população - 

Município de 
Trizidela do Vale

0238 41 3                   80.000,00 

142 145 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população - 

Municipio 
Governador  Acher

0110 41 3                200.000,00 

143 146 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população - 

Municipio Graça 
Aranha

0116 41 3                300.000,00 

144 147 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população - 
Municipio Joselandia

0130 41 3                200.000,00 

145 148 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saude da população - 

Municipio Santa 
Filomena

0194 41 3                150.000,00 

146 149 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população- 

Municipio São 
Domingos do MA

0208 41 3                200.000,00 

147 150

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

17 512
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3320.000-Saneamento 
Básico Urbano

Perfuracao de Poco 
Artesiano - 

Presidente Dutra
0183 90 3                100.000,00 

148 151

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 306

0193 - Mais 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional

4781.0000 - Alimentação 
em Restaurantes 

Populares e Cozinhas 
Comunitárias

Instalaçao  de 
Restaurante em 
Presidente Dutra

0183 90 4                300.000,00 

149 152 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos

3128- Implantação e 
Modernização da Rede 

Assistencial dos Serviços 
de Saúde

Aquisicao de 
Ambulancia

0001 41 4                200.000,00 

150 153
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0238 40 3                   50.000,00 

151 154 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

no município 
0001 41 3             1.680.000,00 

152 155
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4                500.000,00 

153 156

12101 - Secretaria 
de Estado das 

Cidades e 
Desenvolvimento 

Urbano

15 451
0586 - 

Desenvolvimento 
Urbano e Regional

3282.0000 - Implantação 
da Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos

pavimentação de 
vias urbanas

0001 40 4                400.000,00 

154 157
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Apoio às ações de 
esporte e lazer

0001 40 4                   50.000,00 

155 158
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 40 3                270.000,00 

156 159

54101 - Secretaria 
de Estado dos 

Direitos Humanos e 
Participação 

Popular

14 422
0590 - Promoção e 

Defesa dos 
Direitos Humanos

4760.0000 - Articulação 
de Ações e Políticas de 

Desenvolvimento e 
Direitos Humanos

Apoio às ações 
voltadas para os 

direitos humanos e 
participação popular

0001 40 3                   50.000,00 

157 160

12208 - Agência 
Executiva 

Metropolitana do 
Sudoeste do 
Maranhão

15 451

0352 
Desenvolvimento 

Integrado e 
Sustentável da 

Região 
Metropolitana

.3273 Recuperação e 
Ampliação da 

Infraestrutura da Região 
Metropolitana do 

Sudoeste Maranhense

apoio a Agencia 0001 40 4                300.000,00 

158 161
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3                100.000,00 

159 162

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

Organizar e 
estruturar 

empreendimentos 
produtivos

0001 40 4                150.000,00 

160 163

13101 - Secretaria 
de Estado da 
Agricultura, 

Pecuária e Pesca

20 608
0582 - Mais 
Produção e 

Abastecimento

4722.0000 - 
Fortalecimento das 

Cadeias Produtivas e dos 
Arranjos Produtivos Locais

Apoios as acoes da 
Secretaria

0001 40 3                500.000,00 

161 164
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 90 3             1.000.000,00 

162 165
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 90 3                500.000,00 

163 166 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 90 3             1.500.000,00 

164 167

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

Organizar e 
estruturar 

empreendimentos 
produtivos

0001 90 3                500.000,00 

165 168
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 451
578 - Mais Esporte 

e Lazer

3259.0000 - Implantação 
e Modernização de 

Espaços Destinados ao 
Esporte e Lazer - SEDEL

Apoio às ações de 
esporte e lazer

0001 90 3                500.000,00 

166 169
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 90 4                700.000,00 

167 170

24101 - Secretaria 
de Estado da 

Ciência, Tecnologia 
e Inovação

19 571

0584 - Mais 
Ciência, 

Tecnologia e 
Ensino Superior

4007.0000 - Promoção de 
Eventos Científicos e 

Tecnológicos
apoio a Secretaria 0001 50 3                100.000,00 

168 171
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 90 3                300.000,00 

169 172

56101 - Secretaria 
de Estado de 

Administração 
Penitenciária

14 421

0554 - 
Fortalecimento do 
Sistema Prisional e 

Reintegração 
Social 

4244.0000 - 
Ressocialização de 
Apenados - SEAP

apoio a secretaria 0001 90 3                500.000,00 

170 173
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 90 3                625.000,00 

171 174

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

Organizar e 
estruturar 

empreendimentos 
produtivos

0001 90 3                675.000,00 

172 175

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

Organizar e 
estruturar 

empreendimentos 
produtivos

0001 50 3                300.000,00 

173 176
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 50 3                100.000,00 

174 177
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
578 - Mais Esporte 

e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 90 3                200.000,00 

175 178
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
578 - Mais Esporte 

e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 50 3                200.000,00 

176 179

 61202 - Agência 
Estadual de 

Pesquisa 
Agropecuária e 

Extensão Rural do

20 244
0544 - Assistência 
Técnica e Extensão 

Rural

4649.0000 - 
Fortalecimento do 
Associativismo e 

Cooperativismo da 
Agricultura Familiar

Apoio 0001 90 3                300.000,00 

177 180 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             1.500.000,00 

178 181
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3                500.000,00 

168 171
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 90 3                300.000,00 

169 172

56101 - Secretaria 
de Estado de 

Administração 
Penitenciária

14 421

0554 - 
Fortalecimento do 
Sistema Prisional e 

Reintegração 
Social 

4244.0000 - 
Ressocialização de 
Apenados - SEAP

apoio a secretaria 0001 90 3                500.000,00 

170 173
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 90 3                625.000,00 

171 174

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

Organizar e 
estruturar 

empreendimentos 
produtivos

0001 90 3                675.000,00 

172 175

15101 - Secretaria 
de Estado do 

Desenvolvimento 
Social

8 334

0589 - Inclusão 
Socioprodutiva 
Mais Renda e 

Cidadania

4787.0000 - Fomento a 
Empreendimentos 

Produtivos 

Organizar e 
estruturar 

empreendimentos 
produtivos

0001 50 3                300.000,00 

173 176
 11124 - Secretaria 

de Estado do 
Governo

4 122

0347 - Gestão 
Estratégica do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Finanças

3324.0000 - Promoção da 
Eficiência Administrativa

apoio a secretaria 0001 50 3                100.000,00 

174 177
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
578 - Mais Esporte 

e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 90 3                200.000,00 

175 178
45101 - Secretaria 

de Estado do 
Esporte e Lazer

27 813
578 - Mais Esporte 

e Lazer
4714.0000 - Promoção do 

Lazer
aquisicao de 

material esportivo
0001 50 3                200.000,00 

176 179

 61202 - Agência 
Estadual de 

Pesquisa 
Agropecuária e 

Extensão Rural do

20 244
0544 - Assistência 
Técnica e Extensão 

Rural

4649.0000 - 
Fortalecimento do 
Associativismo e 

Cooperativismo da 
Agricultura Familiar

Apoio 0001 90 3                300.000,00 

177 180 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             1.500.000,00 

178 181
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3                500.000,00 

179 182
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura 

municiupio 
40 3             2.000.000,00 

180 192 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             2.000.000,00 

181 193
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4             1.000.000,00 

182 194
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3             1.000.000,00 

183 195 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             2.000.000,00 

184 196
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4             1.000.000,00 

185 197
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3             1.000.000,00 

186 198 04101 - Tribunal de 
Justiça do Estado

2 61
0543 - Prestação 

Jurisdicional
4434.0000 - Acesso à 

Justiça - TJMA

Incremento de 
Despesa com 

Pessoal
0001 90 1           50.000.000,00 

187 199
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 40 4             1.800.000,00 

188 200
14101 - Secretaria 

de Estado da 
Cultura

13 392
0131 - Produção e 

Difusão

4713.0000 - Apoio às 
Manisfestações Artístico-

Culturais

Apoiar as 
manifestações 

artístico-culturais
0001 40 3                500.000,00 

189 201 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 4             1.700.000,00 

190 202
53101 - Secretaria 

de Estado da 
Infraestrutura

15 451

0137 -  Construção 
e Melhoria da 
Infraestrutura 

Urbana

3288.0000 - Pavimentação 
de Vias Urbanas

Apoio a 
infraestrutura

0001 40 4             2.000.000,00 

191 203 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos
4908.0000 - Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar

Atendimento à 
saúde da população 

nos municípios
0001 41 3             1.000.000,00 

192 204 21901 - FES - 
Unidade Central

10 302
0596 - Saúde para 

todos

3128- Implantação e 
Modernização da Rede 

Assistencial dos Serviços 
de Saúde

construcao de UBS 0001 41 4             1.000.000,00 

193 25/A
61101 - Secretaria 

de Estado da 
Agricultura Familiar

20 608

0591 - 
Desenvolvimento 

da Agricultura 
Familiar e 

Sustentabilidade 
Ambiental

4766.0000 - 
Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais 
e Cadeias Produtivas

Apoio à agricultura 
familiar

0001 50 3                280.000,00 

       210.000.000,00 VALOR TOTAL

Valor (R$)

ANEXO XII 

(A QUE REFERE O ART. 15 DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2022)

90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 9999 Reserva de Contingência 9999.0000 Reserva de Contingência 210.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO (cod) SUBFUNÇÃO (cod) PROGRAMA AÇÃO


