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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 quinze de junho de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Deputada Andreia Martins Rezende 
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): 

Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezen-
de, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha Doutor Leo-
nardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,   Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Hélio Soares, Marcos 
Caldas, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Rildo Amaral, , Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell 
Lages. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutora Helena 
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Neto 
Evangelista, Paulo Neto, Roberto Costa, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Declaro aberta a Sessão Remota (lê Ata). 

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 254 /2021

Senhor Diretor,

Nos termos do que dispõe o art. 158, VII, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro ao Diretor Presiden-
te do Hospital Municipal Djalma Marques – HMDM, a apresentação 
dos contratos firmados pelo ente público, em especial dos serviços de 
nefrologia, anestesia e neurologia, com o fim de atender demanda de 
serviços médicos, bem como certifique quitação com os respectivos pa-
gamentos das faturas, nos últimos 90 (noventa) dias.

Requeiro, ainda, que seja apresentada lista de medicamentos uti-
lizados no hospital, indicando a disponibilidade ou não na farmácia, as-
sim como relação de insumos (algodão, gases, soro, agulhas, injeções, 
dentre outros) imprescindíveis para realização dos procedimentos em 
saúde, identificando o quantitativo disponível. 

Os dados são extremamente relevantes para evitar óbitos desne-
cessários no hospital de urgência e emergência de maior relevância para 
a rede pública de São Luís. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de junho de 2021. - 
DR. YGLÉSIO MOYSES - DEPUTADO ESTADUAL 

INDICAÇÃO N° 1624/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a pre-
sente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde 
do Estado, Carlos Lula, para que determinem a inclusão dos grupos 
de trabalhadores autônomos, vendedores de miudezas, feirantes, 
diaristas, costureiras, magarefes, encanadores, pintores, faxineiros, 
pedreiros, eletricistas, na prioridade no plano de vacinação em todo 
o âmbito estadual. 

A presente indicação tem como objetivo a imunização desses 
trabalhadores que diariamente tem contato com milhares de pessoas, 
trabalhadores esses que estão expostos a ambientes que existem uma 
facilidade da presença do vírus, o que acarreta na possibilidade de au-
mento no número de casos de infecção e até mesmo os óbitos. 

Diante de toda a narrativa exposta alhures, observa-se a necessi-
dade de priorização na vacinação, visto que, é de suma importância a 
continuação das atividades laborais para manutenção da qualidade de 
vida dessas pessoas, mas para isso, precisam ser tomadas as devidas 
providências para controle do risco eminente que assola a população, 
sendo assim, entendemos que a forma mais segura existente para a 
diminuição da proliferação do vírus e do risco de óbito em razão do 
COVID-19, seria a vacinação desses grupos, a partir desse plano de 
ação teríamos uma segurança maior e garantiríamos a subsistência de 
tais grupos. Resta deixar evidente também, que recebemos esse pedido 
reiteradas vezes por meio da população de vários munícipios se reco-
nhecemos desde já a extrema necessidade na efetivação da vacinação, 
por questões de saúde, economia local e até mesmo sobrevivência e é 
por essa razão de fato que vos faço esse pedido na expectativa de que 
seja apreciado. 

Diante do exposto é que a presente indicação se destina desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde 
do Estado, Carlos Lula, pelo comprometimento com toda a população 
do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14de junho 
de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1625 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
de prosseguir com as obras da creche, no Bairro São Raimundo.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade de pros-
seguir com a obra parada na construção da creche, no Bairro São Rai-
mundo, uma importante obra, visto que, beneficiarias diversas crianças 
que moram no bairro.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1626 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica a recu-
peração da Av. 01, La Bella Park, no município de Paço do Lumiar.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1627 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, Av. Thayane, Vila novo hori-
zonte, conj. São Raimundo. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1628 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, na Travessa da caixa d’água, 
no bairro do São Raimundo.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1629 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta na Rua 4, 
Vila Novo Horizonte, no conjunto São Raimundo. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1630 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 

FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, na Rua 4, bairro São Raimun-
do. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1631 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica a recu-
peração da Rua 14, La belle Park, no município de Paço do Lumiar.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1632 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica a recu-
peração da Rua 19, La belle Park, no município de Paço do Lumiar.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1633 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica a recu-
peração da Rua 20, La belle Park, no município de Paço do Lumiar.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1634 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica a recu-
peração da Rua 21, La belle Park, no município de Paço do Lumiar.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1635 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica a recu-
peração da Rua 21, residencial safira, no município de Paço do Lu-
miar.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1636 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, Rua da Associação, no conjun-
to são Raimundo. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1637 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-

ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, Rua Marly Barbosa, no bairro 
do São Raimundo.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1638 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, na Rua 13 de Maio, no bairro 
João de Deus.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1639 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, Av. Thayane, Vila novo hori-
zonte, conj. São Raimundo. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1640 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação da Rua 21, residencial safira, no município de 
Paço do Lumiar.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1641 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando a manutenção e a limpeza da 
ciclovia da Av.  Do comércio, conjunto São Raimundo.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade a manu-
tenção e a limpeza da ciclovia da Av.  do comércio, localizado no bairro 
do São Raimundo.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1642 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, na Travessa da caixa d’água, 
no bairro do São Raimundo.  

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1643 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, na Rua 4, bairro São Raimun-
do.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1644 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, Rua da Associação, no conjunto 

são Raimundo.  
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1645 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a Revitalização do campo São Raimundo, localizado na rua 
4, no bairro do são Raimundo, São Luís.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1646 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta na Rua 4, Vila 
Novo Horizonte, no conj. São Raimundo. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência promover pavimenta-
ção asfáltica, meio fio e sarjeta na Rua 4, Vila Novo Horizonte, conj. 
São Raimundo, mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1647 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, na Rua 13 de Maio, no bairro 
João de Deus.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

Expediente lido. À publicação. 
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III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marcos Caldas, 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia 
a todos! Senhor Presidente, eu dei entrada em duas Indicações. E uma 
delas pedindo que, nos termos regimentais dessa Assembleia, requeren-
do a Indicação que seja encaminhada ao Governo do Estado e ao Secre-
tário de Estado de Saúde, Dr. Carlos Lula, solicitando a providência no 
sentido de alterar a denominação do Hospital Regional de Chapadinha, 
para Hospital Doutor José da Costa Almeida, mais conhecido como 
Doutor José Almeida. Ele foi o primeiro médico a trabalhar na cidade 
de Chapadinha e região, desde a década de 60. Morreu no dia 04 de 
julho de 2020, aos 82 anos, de covid, em que dedicou 52 anos à cidade 
de Chapadinha e às cidades da região. Popularmente mais conhecido 
como Zé Almeida, foi Prefeito de Chapadinha, de 82 a 88, e Secretário 
Municipal de Saúde, de 2005 a 2008, além de Diretor do Hospital An-
tônio Pontes de Aguiar. Foi Vereador de 1993 a 1994, Diretor Regional 
de Saúde e Secretário adjunto de Saúde do Governo João Castelo. O 
cidadão que tem muitos serviços prestados na cidade de Chapadinha e 
região, muito querido pela população de Chapadinha, e que nada mais 
justo do que colocar o nome do Hospital de Chapadinha e região, que 
é da regional de Chapadinha, que não tem o nome de ninguém, colocar 
o nome do doutor José Costa Almeida, mais conhecido como Dr. José 
Almeida. Médico tradicional, nasceu na região do Baixo Parnaíba, e 
eu tenho certeza que não só a população de Chapadinha como toda a 
região do Baixo Parnaíba, ficará feliz em ver o nome do doutor José 
Almeida, sendo homenageado pelo Governo do Estado, por esta Casa, 
colocando o seu nome no hospital hoje que é um hospital regional. Eu 
fico feliz e peço a essa Casa que aprove o Requerimento e que o Gover-
no do Estado, o Governador Flávio Dino junto com o Secretário Lula, 
possa colocar, o mais rápido possível, o nome do Hospital de Chapadi-
nha, o nome do doutor José Almeida. Quero aqui já agradecer em nome 
de toda a população de Chapadinha, em nome de toda a população do 
Baixo Parnaíba, essa grande homenagem que eu sei é para uma pessoa 
que realmente merece, que fez por onde e que nada mais justo do que 
colocar seu nome, homenagear essa pessoa no hospital regional daquela 
região. Outra Indicação que eu fiz, Senhor Presidente, foi pedindo e 
fazendo um Requerimento que seja colocado um posto do INSS, no mu-
nicípio de Brejo. O município de Brejo é o município mais tradicional 
do Baixo Parnaíba, é um município onde a maioria daquelas cidades foi 
desmembrada da cidade de Brejo, uma cidade tradicional, uma cidade 
que completou agora 150 anos de emancipação política. Uma cidade 
tradicional que traz o nome dos Muypurás e dos Anapurus, uma cidade 
de pessoa ilustres e nada mais justo do que a sua população ser agracia-
da com um posto do INSS. Posto esse que já foi construído na cidade de 
Brejo e demorou tanto para inaugurar e ele se acabou. E eu queria aqui 
aprovar esse Requerimento para que a Assembleia pudesse encaminhar 
a solicitação ao Presidente, ao Exmo. Senhor Leonardo José Rolim Gui-
marães, Presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, 
para que pudesse colocar um posto desse no município de Brejo. Sei 
que a população de Brejo e Região ia agradecer muito, porque muitas 
vezes uma pessoa já de idade, doente, tenha que sair da cidade de Bre-
jo ou das cidades vizinhas que não tem, para encaminhar a um centro 
maior para poder se aposentar. Já é uma situação difícil a aposentadoria, 
muitas vezes, a pessoa não pode nem se locomover e aí tem que sair da 
sua cidade para ir para outra cidade, tendo despesa e muitas vezes tem 
que ir uma, duas, três, quatro, cinco vezes para conseguir o benefício. 
Então, eu queria pedir que essa Casa aprovasse esse requerimento. São 
esses os meus argumentos e eu quero aqui agradecer a todos. 

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) - Que Deus abençoe a todos nós, Senhor Presidente! Um forte abra-
ço ao Senhor e a toda a Mesa, um forte abraço ao Bráulio, e agradecer 

ao Bráulio pela atenção costumeira que tem com todos nós, Deputados. 
Fazer as minhas saudações ao Deputado Marco Caldas, que já chega de-
fendendo a sua região, que é normal para os políticos comprometidos. 
Presidente, a pandemia nos traz, em determinado momento, situações 
desagradáveis, porque se foca tanto na pandemia e, às vezes, se vira as 
costas para outras situações, aqui está de posse meu aqui um contrato de 
nº 206/2017 que gerou o processo nº 95.639/2020 da Secretaria Estadual 
de Saúde, que pactua com a senhora Paola Marão Felix Trinta, um valor 
do contrato de seis milhões, cento e oitenta dois mil, trezentos e setenta 
e nove reais e sessenta centavos, o que equivale a quinhentos e quinze 
mil, cento e noventa e oito reais e trinta centavos. Esse contrato que 
V. Exª está vendo aqui, ele começou a ter vigência no dia 12/09/2020. 
Só que de lá para cá, Presidente, a Secretaria de Saúde, embora o 
Secretário Carlos Lula tenha me dito que o Estado tem dinheiro, mas 
que não repassa o dinheiro pela inadimplência dos proprietários do 
hospital, que é um hospital privado, da família da senhora prefeita de 
Araioses. Com isso, por se tratar de um hospital regional, ele não se 
esgota às circunferências dos extremos do município, mas ele vai um 
pouco mais e alcança outros municípios que dependem exclusivamente 
desse hospital. Alguns locais têm até hospitais fechados, por ausência 
da participação do Poder Público Estadual. E ali parecia ser, eu não digo 
a redenção, mas parecia ser o foco das atenções sobretudo se você levar 
em consideração a data que foi renovado o contrato em bruta pandemia 
com a de 2020. Agora, além de não dar resposta esperada no momento 
de pandemia, que deveria ser averiguado pelo Ministério Público, 
que haveria ser averiguado pelo Tribunal de Contas, que deveria ser 
averiguado pela Secretaria Estadual de Saúde, cujo o conhecimento 
tem, porque o próprio secretário me disse que não passa, que o estado 
tem recurso e não passa pela inadimplência, mas que culpa tem a popu-
lação das inadimplências dos senhores proprietários? Que culpa tem a 
população pela ausência de responsabilidade daquelas pessoas envolvi-
das com essa situação? Fica aqui a minha queixa, o meu apelo, os meus 
reclames. A senhora prefeita que deveria, por ser uma das proprietárias, 
como está aqui, envolvidas nesse processo da resposta àquela popula-
ção. O certo é, os servidores não estão sendo pagos, os médicos não 
estão sendo pagos, os enfermeiros não estão sendo pagos, os maqueiros 
não estão sendo pagos, e faz tempo que isso acontece, sem justificati-
va, deveria o Senhor Secretário de Saúde, depois da denúncia que fiz 
verbalmente a ele, por telefonema, por mensagens também que nós tro-
camos em relação a isso, tomar atitudes e remanejar esse contrato para 
outro município que pudesse dar uma resposta. O certo é que não está 
tendo resposta sobretudo da covid, por parte desse convênio. Fica aqui 
seis milhões e oitenta e dois mil parados, e quinhentos e quinze mil 
que deveriam pagar os servidores, também nos cofres do Estado pela 
inadimplência, pela falta de responsabilidade do hospital, que não se 
quita diante da necessidade de ser emitida uma certidão, mas não para 
por aí a irresponsabilidade do município, ano atrás ou há dois anos, com 
convênio também feito com aquele município, com o Procon. O Pro-
con, regionalmente, é de extrema importância para aquela população. 
E antes de ontem, eu recebi telefonema de prefeitos da região, no qual 
eu tenho a felicidade de ser votado, reclamando que o Procon ia fechar. 
E sabem a causa do Procon fechar? Não e por falta do desleixo do es-
tado também, não é por falta do Procon, que tive conhecimento, que a 
senhora diretora do Procon encaminhou expediente à senhora prefeita, 
mostrando as necessidades, mas não teve resposta, por parte da prefeita, 
porque, segundo informações, a senhora gestora do Procon encaminhou 
ao Secretário de Articulação Política, para que pudesse compreender a 
necessidade do povo. E a informação que eu tenho, embora extraoficial, 
não tive a felicidade de conversar com a Dra. Karen, mas a informação 
que tenho, e que ela vai avocar essa responsabilidade para o Procon, 
como já fez com outro município, por entender a necessidade de respon-
der as inquietações do povo da região. Dizia um prefeito: agora onde 
e que nós vamos tirar nossa identidade? Porque parte daquela situação, 
dos servidores, da instrumentalização, as informações que tenho é que 
e patrocinada pelo próprio Estado. E o que que acontece? O mínimo 
que era pra ser feito pela prefeitura, que era pagar o aluguel, a prefei-
tura não faz. Resultado: o Procon tive conhecimento que está fechado, 
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deve reabrir pela responsabilidade do órgão e também pela importância 
estratégica do órgão naquela região, que senão me falhe a memória, 
naquela região só tem esse Viva Procon, pode até ter outro e se tiver, 
graças a Deus, eu fico feliz, portanto eu faço um apelo ao Governo do 
Estado, que ignore essa inoperância, essa falta de competência, esta fal-
ta de responsabilidade das pessoas que estão envolvidas nessa relação 
Estado e município de Araioses, Estado e poder privado, no caso do 
hospital que é privado, mas deveria ter interveniência, que anule esses 
convênios para poder dar uma resposta exclusivamente do estado para 
que o povo não possa sofrer ... intranquilidade nas suas necessidades. 
Então, tanto o PROCON como o hospital regional são instrumentos va-
liosos, poderosos, de dar resposta àquela comunidade. E não volto a 
repetir: tanto o PROCON quanto o Hospital Regional atendia a uma 
população circunvizinha... prestando um serviço de qualidade, mas pela 
pouca ou ausência de responsabilidades do poder público municipal, 
esse órgão poderá ser fechado. Quando eu digo poderá, é porque tenho 
conhecimento, informações que o órgão, depois de tomar todas medidas 
e esgotar todas as possibilidades e ficar sem resposta quando inquiriu 
o Poder Municipal, que não teve resposta, já encaminhou ao Secretário 
de Articulação Política que fará em breve, talvez, o que fez em outros 
municípios, avocar essa responsabilidade para que os munícipes não 
só localizada em Araioses, mas nas circunvizinhanças, como era o pro-
pósito dos dois órgãos tanto do hospital quanto do PROCON, dar uma 
resposta ao povo de Araioses, ao povo da região. Fica aqui o meu apelo 
ao Governo do Estado que ignore a ausência do poder público munici-
pal. Que faça um distrato, um distrato desse convênio lido aqui que está 
em vigência. Mas que não recebe porque o hospital está inadimplente e, 
pelo andar da carruagem, não vai ter condições de resolver as suas ina-
dimplências. O certo é, Senhor Secretário Lula, faça um distrato desse 
convênio, responsabilize e denuncie ao Ministério Público que não... o 
prejuízo e o PROCON também que avoque para ele essa responsabili-
dade. Presidente, obrigado pela sua costumeira atenção.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia, Presidente! Bom dia, colegas! Eu venho tratar de alguns 
assuntos em relação às medidas já tomadas na última semana, principal-
mente no que a gente pautou em relação à revacinação de idosos. Os ca-
sos têm chegado cada vez mais, por meio das nossas redes sociais, pes-
soas que perderam os seus entes queridos, em decorrência da covid-19, 
após duas doses da Coronavac. Nós enviamos na semana passada já as 
representações para o Ministério Público, para a Defensoria Pública Es-
tadual, para o Ministério Público Federal, para a Defensoria Pública da 
União, também. As providências da Defensoria Pública Estadual já ini-
ciaram a ser tomadas, foram enviados ofícios com requisições de infor-
mações para as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de São Luís, 
a respeito do que eles pensam da nossa fala. O fato é que os trabalhos 
têm mostrado cada vez mais, por exemplo, quando se pega no caso do 
Uruguai, que já vacinou 66% da população com a primeira dose, 35% 
da população com duas doses da Coronavac. E a pandemia continua em 
escalada franca dentro do país! Mostra justamente que a vacina, como 
o Uruguai tem uma população idosa, proporcionalmente, grande que a 
vacina, de fato, tem esse funcionamento ruim em pacientes idosos. Cla-
ro que não é uma vacina ruim para os pacientes mais jovens, mas é um 
exemplo que a gente usa do guarda-chuva. Eu tenho quatro pessoas aqui 
de diferentes idades, só existe um guarda-chuva, tem uma chuva que 
precisa ser atravessada, o guarda-chuva, claramente, deve ir para a pes-
soa mais idosa ou com a que tiver com mais comorbidades, e isso não 
tem acontecido. Como a gente no primeiro momento vacinou a imen-
sa maioria dos nossos idosos com a Coronavac, hoje a gente tem uma 
desproporção. Nós temos pacientes jovens imunizados com vacinas de 
maior eficácia e pacientes idosos aí ainda expostos. Eu cito o exemplo 
da minha própria genitora, ela não desenvolveu anticorpos, minha tia 
faleceu em decorrência aí da covid-19, após mais de um mês da se-
gunda dose da Coronavac. São situações que se repetem e não é uma 
questão familiar. São centenas de pessoas que têm percebido isso e que 
têm procurado fazer testes de anticorpos neutralizantes e têm verificado 

isso. Nós vamos tentar uma ação popular também na Vara da Saúde 
Pública, aqui de São Luís, da ilha de São Luís, na tentativa de fazer com 
que o entendimento do juiz seja levado a questão da moralidade admi-
nistrativa, tendo em vista que, claro, a ação popular não é o instrumento 
mais adequado para isso, mas é o que nós temos em termos de legitimi-
dade propositiva. Ação Civil Pública é mais apropriada nesse caso, mas 
já há algumas decisões em que mostram que é possível cogitar temas de 
saúde pública mediante à questão da ação popular. Então, a gente está 
pedindo a vacinação para idosos com mais de 70 anos, profissionais de 
saúde em linha de frente, de fato, não como foi no primeiro momento 
que eles, com todo respeito, pegaram profissionais que não eram de 
linha de frente e que vacinaram primeiro do que pessoas, de fato, que 
tinham necessidade da vacina, como os próprios idosos, que vieram de-
pois profissionais de linha de frente. Teve aí muita gente que, de 25, 30 
anos, que não chega próximo ao paciente com covid que vacinou antes 
do idoso de 80 anos. Então é uma falta de critério que a gente espera 
que não aconteça novamente nessa questão da revacinação. Outro ponto 
é a questão da vacinação dos hipossuficientes, que foi uma pauta que 
nós abrimos aqui no Estado, a gente vem falando bastante, motivou até 
um artigo no domingo, de uma defensora pública, a Defensora Clarisse 
Binda, que em alguns momentos eu até fiz uma crítica a ela, na questão 
do lockdown, mas ela pegou esse tema que a gente vem defendendo 
e teve acesso a dados que são muito importantes. Hoje, nós tivemos, 
por exemplo, a população do Calhau, 105% da população do Calhau, a 
gente sabe que 105% não é permitido, mostrando justamente que houve 
o quê? Pessoas que não moram lá, mas que vieram para se vacinar como 
se estivessem, aqui no Maranhão, provavelmente, gente de fora se vaci-
nou aqui. 105% da população do Calhau vacinada, e 14% da população 
da Cidade Olímpica vacinada. A Cidade Olímpica é um conjunto de 
bairros que têm ali mais de cem mil habitantes, ou seja, nós tivemos 
uma baixíssima aderência ainda dessas pessoas. Hoje, nós temos nove 
pontos de vacinação na cidade, quatro por drive-thru, por meio da Pre-
feitura de São Luís, que tem feito uma propaganda grande em relação à 
vacinação. E isso aí tem ganhado manchetes, e eu sempre me preocupo 
quando a gente começa a fazer as coisas para colocar em holofotes, por 
quê? Está acontecendo uma série de problemas em relação à vacinação, 
que as pessoas não estão tratando. Quais são? Se eu perco a data da 
minha vacinação, se eu tenho 40 anos de idade, não consigo ir naquela 
data, por algum motivo, por não ter sido informado, por não ter tido 
uma folga do trabalho, por ter tido um problema familiar, eu não sei a 
data que eu vou ser revacinado. Eu perco o meu direito, eu fico aí vários 
dias sem ter acesso à informação de quando eu vou ser vacinado. E aí 
acontecem por vezes aglomerações. Uma outra situação que eu pude 
ver, no sábado pela manhã, estava indo para um plantão no interior do 
Estado, oportunidade de ver as diferentes realidades de vacina. O centro 
que eles colocaram ali na zona rural, colocando as pessoas ao longo 
da BR, em pé, desde cedo, uma situação de claro desconforto, muito 
diferente de você que tem acesso, um carro com uma gasolina hoje a 
R$ 5,50; óleo diesel a R$ 4,37, 4,39, 4,47, que pode no conforto dos seu 
automóvel ficar no drive-thru esperando a vacinação. E o que a gente 
fez diante disso? A gente tem falado sobre a necessidade de vacinação 
da maioria da população do Maranhão, dos ludovicenses, das pessoas 
que moram na ilha de São Luís, também dos diferentes municípios, essa 
esquema de drive-thru é importante, claro que é, mas a gente precisa ir 
atrás das pessoas nos grotões, já que a gente tem uma dificuldade de 
fazer as estruturas dos postos de saúde funcionarem, que a gente utilize 
o vacina móvel, que foi uma Indicação nossa, Indicação nº 1.612/2021. 
Mandei isso para o Estado e mandei isso para o município, para gente 
chegar mais próximo das pessoas, a grande verdade é que nós vamos 
chegar daqui a um mês, nós estamos nesta corrida todo dia vacina de 
uma idade, já abriu para 18, daqui a pouco, está abrindo para adolescen-
te a vacina, porque já tem aprovação da vacina da Pfizer para pessoas 
com 12 anos. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vacinando 
e deixando um monte de retardatários. Nós estamos tendo preocupa-
ção em dizer que a gente está vacinando com a menor idade, quando 
a gente tem que ter preocupação em vacinar as pessoas de maior idade 
e com comorbidades informando. Sabe por quê? Porque tem um dado 
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científico muito claro, abaixo de 30 anos, eu tenho 1,6% de óbitos por 
covid. Essa vacinação abaixo de 30 ela é importante? Ela é importante, 
claro, mas não se compara a ter pessoas com comorbidades devidamen-
te vacinados, todas as pessoas, os profissionais de saúde vacinados com 
vacina de qualidade, não se compara aos idosos e aos grandes idosos 
também seria adequadamente vacinados. E essa coisa tem que ficar um 
pouco mais organizada. A gente já aplicou aí mais de 500 mil doses em 
São Luís, mas, em termos de segunda dose, apenas 114 mil, ou seja, nós 
estamos praticamente com 10% apenas da população com segunda dose 
e aí a gente tem que fazer um ajuste de termos. Sabe por quê? Porque 
as pessoas com uma dose apenas, principalmente se for da Coronavac, 
elas não estão imunizadas. Vacinação conclui-se quando tem duas doses 
e você desenvolve anticorpos. Não adianta nada. Lá em casa minha mãe 
tomou duas de Coronavac, está na estatística aí linda e maravilhosa 
como vacinada, mas não está imunizada, está submetida ao risco da 
doença, da doença de forma grave como várias, centenas de pessoas...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - ...centenas de pes-
soas com comorbidades. Então, tem que ter mais informação e menos 
propaganda. A gente deseja sucesso a toda administração que entra, 
por exemplo, a administração do Braide eu votei, eu fiz campanha, por 
quê? Porque eu acreditava que, dentro das opções, era a menos ruim 
para aquele momento, direito meu, democrático, mas eu sou deputado 
estadual e vou, claro, que fazer as pontuações que julgar necessário, 
enquanto houver a necessidade de fazê-las, durante o exercício do meu 
mandato. Então, ontem, houve uma situação superconstrangedora, já 
mudando um pouco de pauta, porque eu já expliquei mais ou menos 
esse ponto da vacina, para finalizar aqui a nossa fala, de falta de me-
dicamentos e de pagamentos de médicos nefrologistas no hospital, fal-
ta de insumos para hemodiálise. Colega médico me liga pela manhã: 
“Yglésio, estou preocupadíssimo aqui, três meses nós não recebemos o 
nosso repasse e além de tudo não temos material, faltou agora solução 
dialítica”. Antes, tinha ainda a solução dialítica, eles estavam utilizando 
cateter um pouco mais, e estava dando para levar. Quando falta solução 
de diálise, não dá para fazer diálise, e aí a gente tem uma UTI, a UTI 
que a gente deixou o projeto na nossa gestão do Socorrão, com dez 
leitos, e a UTI de cima que também tem aproximadamente dez leitos. 
O que acontece? Tem pacientes com uremia, tem pacientes com edema 
agudo de pulmão, que precisam fazer hemodiálise, aí, claro, eu chamei 
a atenção disso nas redes sociais, no final da manhã, eles depositaram 
um mês de pagamento, aí depois chamaram os colegas para fazer uma 
reunião, para planejamento do pagamento dos meses sequentes, foram 
atrás dos insumos, fui surpreendido no final da tarde, por uma nota da 
direção do hospital, chancelada lá com brasão da SEMUS, tinha até o 
brasão da prefeitura, mas a gente tinha acesso ao Igor, ele me garantiu 
que isso não veio da prefeitura, não veio das Ascom. O fato é que eu 
estou me direcionando aqui, tanto ao Braide... 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio, conclua, por gentileza. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - ... que a gente tem 
um bom diálogo, apesar de eu ter uma visão administrativa diferente 
dele, mas ele atualmente é o prefeito, e a gente tem que colocar na nossa 
forma de ver, mas a gente está falando aqui do absurdo da direção, vir 
fazer nota de repúdio a um deputado que já foi diretor de uma unidade, 
com trabalho reconhecido, mais de 130 ações, que estão disponíveis, 
inclusive, no meu Instagram, se você for lá, nos destaques do Insta-
gram, tem lá as ações da gente, mais de 130 ações, em sete meses e sete 
dias de gestão, não tenho dúvida de dizer que fui o diretor que mais 
trabalhou lá, nesse período. O Deputado Duarte trabalhou até conosco 
naquele período lá, sabe do que eu estou falando. E aí o que acontece? 
Nós recebemos nota de repúdio, por falar a realidade, a realidade que 
ontem lá, tinham apenas três tipos de antimicrobianos, bacterianos de 
antibióticos, não dá para trabalhar em um hospital só com cefazolina, 
azitromicina suspensão. Não dá para cuidar da saúde de pessoas que 
estão com infecção, que têm gangrenas, que têm problemas graves pul-
monares só com esses antibióticos. Não dá. Não dá para faltar soro. 

Não dá para faltar corticoide em um hospital como o Socorrão. Há um 
claro desabastecimento, e aí eles começaram a retaliar, a tirar pessoas 
dos grupos de WhatsApp, pessoas que eles sabem que têm relação com 
a gente, que não foram essas pessoas que enviaram as coisas, as denún-
cias, outras pessoas, ou seja, que falta de profissionalismo está ocor-
rendo dentro do principal hospital da cidade. O Socorrão II está lá com 
uma série de problemas, a diretora está se esforçando, uma pessoa com-
petente, está buscando resolver, mas está com problemas de insumos. 
Os pacientes estão esperando um tempão para fazer cirurgias, e a gente 
está aqui claramente na intenção de colaborar quando a gente coloca 
uma denúncia, porque chama atenção, saúde é prioridade. Não adianta 
um peixão de gradeado lá na Litorânea e faltar dentro dos hospitais di-
pirona. Estão racionando dipirona no Socorrão. Braide, foi tua principal 
plataforma de campanha, você falando em saúde, saúde, saúde o tempo 
todo. Foi o que eu cogitei para o apoio principal em relação à platafor-
ma, no segundo turno, a tua preocupação com a saúde. Aí, agora, fica 
nessa coisa de só vacina. Está ótimo. Está vacinando. Está bonito. Está 
fazendo a foto, mas vamos orientar a população. Vamos vacinar pobre. 
Não adianta vacinar o Calhau todinho e deixar a Cidade Olímpica sem 
vacinação. Tem que levar a vacina lá. Quem está lá está sobrevivendo 
com menos de salário. Não tem carro para ir vacinar. Às vezes, não tem 
a passagem de ônibus, a mãe não tem com quem deixar o filho, ela não 
vai conseguir colocar no braço uma criança de 03, 04 anos de idade e 
ficar no sol quente numa fila, esperando para entrar no Multicenter.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio, por gentileza, tem cinco oradores inscritos. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Não adianta estar 
três vezes por dia na televisão se, no Socorrão, está faltando medicação, 
se pobre não está sendo vacinado, porque são essas pessoas aí que estão 
todo dia no transporte coletivo aglomeradas, que moram com mais seis 
pessoas dentro de uma casa pequena, são essas que devem ser alvo de 
preocupação. Saúde é pensar no bem-estar da maioria, é um direito co-
letivo, é transindividual, é de todos. Menos propaganda, mais ação! Va-
mos colocar remédio para o Socorrão. Estou aqui à disposição, vamos 
inspecionar juntos, mostrar o que está faltando, agora não vou aceitar 
nota de repúdio de direção de hospital incompetente para manter o bási-
co. Eu espero que o secretário não tenha tido participação nisso, porque 
ontem... Espero, Joel, que você não tenha tomado participação nisso. 
Não querem a gente, de fato, dentro da secretaria, olhando as coisas...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio, por gentileza, conclua o seu pronunciamento, tem 
seis oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Então vamos tirar 
essa cortina de fumaça de vacinação, porque a covid vai passar, o So-
corrão vai permanecer, as filas nos hospitais, nos corredores cheios, vão 
permanecer, então vamos agir. Eram essas as minhas palavras. Muito 
obrigado, presidente, pela oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Eu vou reforçar aqui o pedido, não só ao queridíssimo Deputado Yglé-
sio, mas aos outros colegas que nós tentemos, dentro do possível, res-
peitar o tempo regimental, porque o que vai acontecer aqui hoje é que 
alguns não vão conseguir falar, porque nós vamos chegar ao horário da 
Ordem do Dia. Se nós conseguirmos aí nos policiar, nós vamos permitir 
que outros colegas também tenham o espaço para se manifestar. Depu-
tado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e 
Deputadas, todos que acompanham esta Sessão. Eu venho, nessa opor-
tunidade, destacar uma ação acertada das Polícias Militar e Civil, des-
vendando um caso muito complexo, que a polícia conseguiu finalizar 
essa parte, um caso desafiador no município de Sitio Novo, aqui no 
Maranhão. Há mais de duas semanas, estava desaparecido um cabelei-
reiro muito querido na cidade, uma pessoa muito amada, trabalhador, e 
o Flávio desapareceu e o clamor da família e de toda a população foi a 
voz que se ouviu. Clamando por justiça, buscando respostas, e a espe-
rança que se encontrasse o Flávio ainda em vida. O suspeito pelo desa-
parecimento, uma pessoa que era parente dele, com quem tinha também 
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negócios e também havia desaparecido. A polícia, e eu sou testemunha, 
porque dialoguei praticamente, todos os dias, com a irmã da vítima, e 
ela todos os dias na angústia ligando, procurando respostas, estivemos 
dialogando com o comando das polícia daqui e sempre a família foi 
muito ouvida, uma busca que sempre tinha a participação da população 
de Sítio Novo, mostrando pistas, mostrando caminhos, quando, ainda 
na semana passada, foi encontrado um corpo nas imediações de Grajaú, 
na zona rural, na mata, e esse corpo foi confirmado que era do cabelei-
reiro Flávio. A família e a cidade certamente se entristeceram e a busca 
era por prender a pessoa responsável ou quem fosse responsável por 
aquele acontecimento, para que a justiça pudesse ser feita e uma busca 
em uma área de cobertura muito grande, porque o suspeito não estava 
no local onde morava, não estava na cidade de Sítio Novo. Sou teste-
munha desse esforço sincronizado da Polícia Militar e da Polícia Civil, 
foram muitas buscas, foi uma investigação rigorosa, o suspeito foi preso 
na última semana, no Pará, no município de Pacajá. Depois de uma bus-
ca muito rígida, de uma dedicação muito grande, o suspeito foi preso. 
Semana passada ainda, eu tinha tido uma reunião com o Subsecretário 
de Segurança Pública, Dr. Leonardo Diniz, e foi designado para cá, para 
a região, o delegado Enderson, que é o chefe da SEIC, da Superinten-
dência de Investigações Criminais, e o esforço também do delegado 
regional, o delegado Alex, a Polícia Militar, o próprio comandante-geral 
tomando pé da situação, o comandante do CPA I-3, coronel Andrade 
com quem estive várias vezes dialogando acerca do caso. E lá na base 
do Sítio Novo recebendo toda a cobrança da população, o capitão Ar-
cangelo, um homem muito dedicado, juntamente com toda a equipe. 
O acusado foi preso, está preso, está à disposição da Justiça, este caso 
desafiador, que poderia se não fosse o esforço da polícia e a participação 
da população, estar no rol da impunidade, mas este caso teve desfecho, 
que, sim, a população queria encontrar o Flávio com vida, mas não foi 
possível, mas conforta saber que a justiça será feita e que a polícia fez 
bem o seu trabalho. Às vezes, Presidente, a gente apenas cobra e na hora 
que se resolve acaba perdendo a oportunidade de fazer justiça e dizer 
desse trabalho grandioso que é feito todos os dias, em todas as unidades 
do nosso Maranhão, da Polícia Militar, da Polícia Civil, de todos que 
fazem esse trabalho. E já encerrando sabendo que o tempo é exíguo, 
parabenizar esse trabalho de toda a Secretaria de Segurança Pública, da 
Polícia Militar, da Polícia Civil, de todos esses guerreiros que deram 
essa resposta. E parabenizar a população de Sítio Novo, que se levan-
tou, que se mobilizou e que continue mobilizada, porque esse clamor 
será imprescindível para garantir que a justiça seja feita no tempo célere 
para garantir que a vida do Flávio não tenha sido ceifada de forma vã, 
banal, como foi a intenção de quem tirou-lhe a vida, mas que a justiça 
possa garantir que a família possa ter pelo menos o conforto de que a 
justiça foi feita e de que quem fez isso com o Flávio não possa estar de 
repente até sorrindo do que fez sem que a penalidade da lei não caísse 
sobre esta pessoa. Muito obrigado, presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, bom dia, bom dia, colegas, bom dia a to-
dos que nos acompanham pelas plataformas digitais. Primeiro, eu que-
ria parabenizar e cumprimentar o colega Deputado Marcos Caldas que 
retorna a este plenário e o Deputado Henrique, do PT, não sei se V.Exa. 
já iniciou a posse do deputado ou se será logo após o Pequeno Expe-
diente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nós vamos apreciar o requerimento de licença do Deputado Zé Inácio e 
em ato contínuo daremos posse ao Henrique.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – De toda forma, 
já deixo aqui as boas-vindas ao Deputado Henrique, do PT, uma figura 
importante da política do Maranhão, um amigo, seja bem-vindo, esta-
mos à disposição naquilo que for possível para ajudá-lo a desempenhar 
o mandato com êxito, que eu tenho certeza de que será exercido. Senhor 
Presidente, ouvi atentamente a fala do Deputado Yglésio com relação 
à vacinação. Agora a vacinação é o único caminho para que a gente 
volte ou tente voltar à normalidade nessa pandemia, e ações com rela-

ção à vacinação são importantes em todas as frentes, e quero destacar 
a mobilização que o governo do Estado tem feito desde do início da 
vacinação. Primeiro na mobilização de aeronaves e helicópteros para 
distribuir vacinas aos 217 municípios do estado. Também não podemos 
deixar de registrar a importância que vários municípios também têm 
tido com relação à execução da vacinação, isso é fundamental para que 
a gente possa sair dessa situação catastrófica que o mundo vive. Então, 
eu quero destacar aqui que, no último final de semana, no último sába-
do, o governo do Maranhão realizou, na cidade de Timon, o Arraial da 
Vacinação, que hoje está sendo realizado na cidade de Morros, e vai ser 
assim em diversas cidades do estado do Maranhão, ação que mobiliza 
as pessoas a procurarem os postos de atendimento para que sejam vaci-
nadas. Dessa forma, obviamente, o mais rápido possível, nós consegui-
remos ter uma vida melhor, as pessoas que sejam contaminadas, como 
muito bem falou o Deputado Yglésio, que a vacina não impede a conta-
minação, mas atenua os sintomas em virtude de sua eficácia, inclusive 
vários estudos comprovam que a vacina elimina o número de óbitos e, 
obviamente, com a primeira dose, com a segunda dose, seja ela Coro-
navac, seja ela AstraZeneca, o importante é termos a vacina no braço 
disponível para a nossa população. Então, essas ações do governo do 
Maranhão se destacaram inclusive no ponto de vista nacional, pois te-
mos aí uma vacinação célere na capital que está vacinando com menor 
idade. No interior, hoje, nós estamos no município de Timon vacinan-
do com idade inferior à capital Teresina, do lado, ou seja, nós estamos 
conseguindo atingir as metas que são estabelecidas. Obviamente que 
precisamos do esforço conjunto dos prefeitos municipais, porque não 
adianta o município não ter ali o seu percentual de vacinação aplicada, 
não justifica o município ter vacina e essa vacina não estar no braço da 
população. Não tem sábado, não tem domingo, infelizmente, os guerrei-
ros realmente da saúde nesse momento, e a prefeitura precisa fazer esse 
rodízio de servidores para que a gente possa ter o percentual de 100% 
da vacinação no braço da população maranhense. Não tem outra saída, 
além do uso de máscara e ressalvo que estou aqui sozinho no gabinete, 
por isso estou sem máscara. Então, uso de máscara, álcool em gel, todos 
os usos são necessários. Evitar as aglomerações desnecessárias também 
é importante. Eu quero aqui registrar, Senhor Presidente, essa grande 
ação idealizada pelo Governador Flávio Dino, executada pela Secre-
taria de Estado da Saúde, por diversos funcionários da Secretaria de 
Estado da Saúde em Timon para poder fazer o Arraial da Vacinação. Pa-
ralelo a isso, teve também atendida a demanda cultural, vários artistas 
locais poderão se apresentar durante esse arraial que fomentou também 
renda para esses artistas que estão passando por um momento muito 
difícil. Assim, também podemos valorizar a cultura local, com bum-
ba-boi, com quadrilha, com cantor de baião, com cantor de forró, e ali 
mobilizar um grande número de pessoas. Então, parabenizar aqui mais 
uma belíssima ação do governo Flávio Dino que faz com que a popula-
ção maranhense se sinta protegida. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Adelmo Soares. 

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, quero aproveitar a oportunidade para de-
sejar boas-vindas aos deputados que estão chegando à Casa: Marcos 
Caldas e o nosso companheiro Henrique, do PT, Luís Henrique Lula 
da Silva, com quem tive a oportunidade ontem de estar junto, e o Se-
cretário Felipe Camarão. Além de todo o trabalho feito na Secretaria 
de Educação no Estado do Maranhão, e aqui eu quero fazer a minha 
fala, já que nossos queridos amigos, Deputado Rafael Leitoa e Deputa-
do Marco Aurélio, fizeram uma fala em reconhecimento ao trabalho do 
governo Flávio Dino em relação à vacinação, eu quero fazer uma fala 
reconhecendo a questão da educação, porque nós sabemos que uma das 
coisas mais importantes que vão acontecer quando todos nós estivermos 
vacinados, quando todos nós pudermos voltar para as nossas ativida-
des, é poder manter os nossos estudantes nas salas de aula, que é uma 
das questões mais importantes nesse momento, haja visto que, em mais 
de um ano e meio, os estudantes estão fora das salas de aulas, muitos 
deles com prejuízo pedagógico imenso. Ontem o governo começou a 
distribuição de kits escolares, kits que levam aí 650 títulos de livros 
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literários, no Maranhão e no Brasil, kits para caderno de matéria, lápis, 
enfim. Além dessa parte pedagógica, toda a parte de instrução pedagó-
gica, a Secretaria de Educação está se preparando para o retorno às au-
las. Se Deus quiser, mesmo que seja, inicialmente, de maneira remota, 
de maneira híbrida, mas que possa começar a receber os alunos. Muitos 
alunos não conhecem nem as novas escolas que foram construídas no 
período da pandemia e olha que, só nesse mês de junho, cerca de 20 
escolas serão entregues à população do Maranhão, sem falar nos outros 
meses que se passaram. Portanto, eu quero fazer uma fala direcionada 
à educação, ao fortalecimento da educação, a esse momento que temos 
que nos preparar e parabenizar o Secretário Felipe Camarão por esse 
grande trabalho, não só pensando na parte estrutural, como ele mesmo 
diz, parede não ensina, tijolo não aprende, quem aprende são os nossos 
alunos. Então é importante preparar o ambiente escolar para que os alu-
nos, ao retornarem à escola, se sintam de fato motivados, que a gente 
possa ter com os nossos professores mais uma vez o esforço coletivo 
para dar um ensino de qualidade aos alunos do Maranhão. Então, minha 
fala, Senhor Presidente, é parabenizar o Governador Flávio Dino por 
mais uma vez estar voltando a sua atenção para a educação, ao Secre-
tário Felipe Camarão pelo brilhante trabalho que tem feito no desen-
volvimento desse pacto pela aprendizagem. Esse pacto, todos nós que 
somos deputados, que temos nossas bases políticas, precisamos con-
versar com os prefeitos para que a gente possa ter realmente um pacto 
pelo aprendizado, porque, de fato, um retorno às aulas com a pandemia, 
houve uma evasão escolar muito grande, uma desmotivação dos alunos, 
prejuízo pedagógico imenso, mas, se Deus quiser, com um mutirão, 
com a força de todos, com o pacto pela educação, nós haveremos de ter 
nossos alunos, no final do ano, já todo mundo aí de maneira equilibrada 
em relação a sua idade, ao seu ano pedagógico, que é importante para 
o desenvolvimento de qualquer cidade, de qualquer estado. Portanto, 
eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu reconhecimento mais uma 
vez e as minhas congratulações a todos nós, colegas, para que a gente 
possa continuar trilhando esse caminho do desenvolvimento que tanto 
sonhamos para o nosso estado do Maranhão. Um forte abraço a todos. 
Deus abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Betel Gomes, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) – Bom dia a todos. Toda honra e toda glória sejam dadas sem-
pre ao Senhor. Senhor Presidente, nobres deputados e deputadas, TV 
Assembleia, todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando pelas 
plataformas digitais, eu quero, neste momento, compartilhar a minha 
alegria, eu acabei de sair de uma (...) de assinatura de ordem de ser-
viço para várias cidades maranhenses, de implantação de sistema de 
abastecimento de água. Dentre elas, Buriticupu foi contemplada, o go-
vernador atendeu o meu pedido, uma indicação que eu protocolei em 
fevereiro, agradeço de todo o coração pela celeridade, considerando que 
Buriticupu é uma cidade que sofre com a escassez de água ao longo da 
sua história. Mesmo com muitos avanços, considerando a gestão passa-
da, ainda há dificuldades, esse era um problema bem difícil, porque pra-
ticamente, há mais de dois anos, essas pessoas, as estruturas dos poços 
foram rompidas e aproximadamente 1.500 famílias ficaram sem água, 
mas hoje assim é um motivo muita alegria. Eu me dirijo também à po-
pulação de Buriticupu para falar dessa conquista e parabenizar a todos 
por isso, porque os dois poços irão suprir a demanda de água de pratica-
mente 1.500 famílias, e que todos a maioria são de baixa renda. Então, 
eu tenho certeza que isso aí é motivo para eles de grande felicidade. 
Outrossim, a máquina para perfuração dos poços já está em Buriticupu, 
de acordo com a informação do presidente da CAEMA, provavelmente, 
daqui a 90 dias, estaremos inaugurando esses poços. Então, eu que-
ro aqui registrar a minha alegria e agradecer, de todo meu coração, o 
Governador Flávio Dino, isso é uma demonstração do compromisso 
que ele tem com o povo, com seu povo. E além de outras ações, pa-
rabenizá-lo por outras ações que ele vem desenvolvendo por meio de 
vários programas, como Comida na Mesa, Cheque Minha Casa e dentre 
tantos outros, e só agradecer de coração e externar a minha felicidade. 
Quero também desejar boas-vindas ao Deputado Marcos Caldas e ao 

Deputado Henrique, vão estar integrando o Parlamento para desenvol-
ver políticas públicas e contribuir muito mais com o nosso Maranhão. 
Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O próximo inscrito é o Deputado Duarte Junior, por cinco minutos, sem 
apartes. Deputado Duarte, V.Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputa-
dos, venho a esta sessão, na manhã de hoje, para mais uma vez parabe-
nizar o Dr. Flávio Dino pela sensibilidade de descentralizar o acesso ao 
processo de vacinação, garantindo de fato a vacinação de todos e sem 
deixar ninguém para trás. Já foram mencionados, na sessão de hoje, os 
dados extraídos no site do Ministério da Saúde, que deixam claro que 
aqui, por exemplo, na cidade de São Luís, existem bairros, regiões em 
que a população mais pobre, a população mais carente que não tem um 
veículo próprio, que não tem um veículo para poder buscar a vacina 
por meio do serviço de drive, essas pessoas não estão conseguindo se 
vacinar. Por exemplo, na Cidade Olímpica, de acordo com os dados do 
Ministério da Saúde, apenas 14% daquela população, residente nessa 
região extremamente populosa da nossa cidade, foi vacinada, e por essa 
razão que eu parabenizo o Governador Flávio Dino, porque, fazendo 
muito o seu papel enquanto governador, está realizando um mutirão de 
vacinação nessa região, realizando mutirões de vacinação, por exem-
plo, no Shopping Pátio Norte, que atende a população de São Luís, São 
José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, atendendo a Grande Ilha. 
Ontem eu pude acompanhar de perto, pude testemunhar, ao lado do 
Vice-governador, Carlos Brandão, e do Secretário Carlos Lula, que tem 
feito um trabalho de excelência, acompanhar a vacinação no município 
de Alcântara, não só na sede do município, mas fomos a uma comuni-
dade quilombola chamada Peroba, que fica a 40 quilômetros da saída 
do município, para realizar a vacinação daquela comunidade, uma co-
munidade que, diga-se de passagem, já teve vacinadas as pessoas com 
18 anos, a primeira cidade brasileira, uma cidade maranhense, a realizar 
vacinação de pessoas com 18 anos e mais. Então, parabenizo aqui o Go-
vernador Flavio Dino, parabenizo o Secretário de Saúde, Carlos Lula, 
por esse processo, não só de garantir vacinas, mas, sobretudo, garantir 
o direito à saúde, pois a saúde se garante não só com a vacinação, mas 
também com a garantia de leitos que, no município, nós não percebe-
mos, não percebemos a atividade da Prefeitura de São Luís em garantir 
mais leitos a essa população, não foi à toa que o Ministério Público e a 
Defensoria Pública, há aproximadamente duas semanas, identificaram 
que, no Hospital da Mulher, os 15 leitos para Covid, que lá deveriam 
existir, estavam desativados. É por isso que também, apesar das nossas 
diferenças ideológicas, eu parabenizo o Deputado Yglésio, por ter trazi-
do esse assunto da problemática do Socorrão I a esta Casa e me coloco 
ao seu lado nesse assunto. Acho interessante o convite, o desafio para 
que nós possamos fazer uma inspeção conjunta no Socorrão I e no So-
corrão II, mostrar aquilo que a mídia talvez não tenha acesso, que é nos-
so papel, enquanto servidores públicos, servir as pessoas, enquanto le-
gisladores, enquanto membros do Poder Legislativo, trabalhar também 
com a fiscalização e buscar, identificar, no Socorrão I, no Socorrão II, 
como é que está esse atendimento, se, de fato, a nota emitida pela atual 
administração. A nota emitida pela atual direção do Hospital Municipal 
Djalma Marques é verdadeira contra o Parlamentar Deputado Yglésio, 
a nota de repúdio, ou se, de fato, Deputado estava correto em trazer à 
luz das redes sociais a reivindicação para que aquele hospital pudesse 
garantir atendimento com qualidade. Por isso, aqui concluo minha ma-
nifestação no sentido de parabenizar o Governador Flávio Dino pela 
grande liderança no processo de vacinação. Pude testemunhar, acompa-
nhar de perto o que está acontecendo no município de Alcântara e me 
solidarizar ao Deputado Yglésio, apesar das nossas diferenças, pois ele 
trouxe à luz das redes sociais uma reivindicação de atraso salarial para 
os médicos que labutam, que trabalham no Hospital Municipal Djalma 
Marques e também me colocar ao seu lado no sentido de que, se for 
necessário, que a Prefeitura abra as portas do Socorrão I e II, para que 
nós possamos fazer essa visita e ver quem, de fato, está falando a ver-
dade, se é a Comunicação da Prefeitura de São Luís, a Prefeitura de São 
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Luís, ou o Deputado Yglésio que está com a verdade quanto à péssima 
qualidade do atendimento do Socorrão I e do Socorrão II. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, nós temos dois oradores inscritos aqui ainda. Nós 
já chegamos às 10h30, eu vou aqui, em caráter excepcional, pedir aos 
colegas deputados que nós possamos chamar os dois deputados para 
fazer um pronunciamento breve e em seguida eu chamo a Ordem do 
Dia. Tudo bem para todos? Deputada Mical, em seguida o Deputado 
Wellington. A Deputada Mical não está on-line. Deputado Wellington 
do Curso. Os dois não estão on-line nesse momento. Então sigamos 
com a Ordem do Dia. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Medida Provisória 356, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discus-
são. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. À promulgação. Parecer n° 226, da CCJ, ao Projeto de Lei 
n° 031/2021, de autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Em discus-
são. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 270, de autoria da Deputada 
Dra. Helena Duailibe, fica transferido para a próxima sessão. Senhores 
Deputados, o item 3, como já é a terceira sessão que o projeto está na 
Ordem do Dia, mesmo com a ausência da autora, nós vamos apreciar. 
Projeto de Lei n° 270, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Decreto Legislativo 
n° 051, oriundo do Parecer n° 479, de autoria da CCJ (lê). Em discus-
são. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. À promulgação. Projeto de Decreto Legislativo n° 052, de 
autoria da CCJ (lê). Deputado César nos solicitou aqui brevidade na 
apreciação desse projeto. Já estamos aqui com ele na Ordem do Dia 
para apreciar, Deputado César. Em discussão. Em votação. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado César Pi-
res.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO CÉSAR PIRES (Ques-
tão de Ordem) – Presidente, é só para reafirmar o meu voto no projeto 
de Decreto Legislativo nº 052, que aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública do município de Codó. O meu voto 
favorável, Senhor Presidente, só para registro de V.Exa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Feito o registro, Deputado César. Item 6: Projeto de Decreto Legislativo 
nº 053, de autoria da CCJ (lê). Em discussão. Em votação. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrada a absten-
ção do Deputado Dr. Yglésio. Requerimentos à deliberação do Plenário. 
Requerimento nº 233, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). 
Esse requerimento foi indeferido pelo Plenário, e o Deputado Welling-
ton recorreu. O Deputado Wellington do Curso está acenando, eu peço 
que libere o áudio, V.Exa. vai encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) - Presidente, só solicitar a V.Exa. e a compreensão da 
Mesa que retire os requerimentos e colocar na próxima Sessão, deixan-
do somente o requerimento do item 16, somente o item 16, todos os 
demais requerimentos que V.Exa. possa retirar da pauta, por gentileza. 
Só o 16 para discutir 10 minutos, somente o 16, por favor. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, está tendo uma divergência de número aqui, foi 
feita aqui uma correção na Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Este é 
o item 07. E somente o item 16. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, o item 16 está constando aqui de um projeto da 
Deputada Dra. Thaiza. Será que não seria o item 15, solicitando infor-
mações ao Presidente da MOB, esclarecimentos sobre dotação orça-
mentária e financeira?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Presi-
dente, então o item 21.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- É um que solicita ao Governador e ao Presidente da MOB esclareci-
mentos sobre realização de licitação?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Não. 
Aqui no meu item é o Requerimento nº 189/2021. Aqui no que eu tenho 
está no item 16, Requerimento nº189.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Está, então, nós vamos apreciar o Requerimento 189 e V.Exa. quer 
encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Fazer 
a discussão, Senhor Presidente. Mas eu farei em um tempo curto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V.Exa. está com a palavra, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Presidente, o requerimento do item 16 ainda tra-
ta com relação às indenizações, aos pagamentos feitos pelo Governo 
do Estado, uma solicitação inicial do Deputado Wellington, Deputado 
César Pires, Deputado Adriano. Então, tão logo nós tomamos conheci-
mento da cobrança do Governo do Estado com relação ao pagamento 
do governo federal seria feito aos auxílios emergenciais, nós havíamos 
feito a solicitação. Então é um trabalho ombreado tanto o Deputado 
César Pires, Deputado Adriano, e nós solicitamos as informações e até 
hoje não tive as informações, de forma concreta, de forma completa, 
estamos solicitando à MOB, por meio de requerimento 189, para que 
possa disponibilizar as informações e esclarecimentos da dotação or-
çamentária e financeira, da concessão do auxílio combustível para mo-
totaxistas, taxistas e motoristas de aplicativo. E também, Senhor Pre-
sidente, que muitos desses trabalhadores não receberam esse auxílio, 
não tiveram a contemplação desse auxílio. Então, o Governo do Estado 
já utilizou o pagamento desse auxílio para fazer propaganda, no ho-
rário nobre da televisão brasileira, dizendo que está pagando auxílio 
para mototaxistas, para taxistas, para motoristas de aplicativo, sendo 
que muitos deles não foram beneficiados e nós continuamos na luta por 
transparência solicitando do Governo do Estado para que possa dizer 
qual a dotação orçamentária, de onde ele está tirando esse recurso e 
principalmente que todos possam ser contemplados, muita burocracia, 
muitos têm reclamado que não conseguiram, mesmo comprovando o 
trabalho realizado como taxista, como mototaxista e muitos motoristas 
de aplicativo, ao longo dos últimos três, quatro, cinco anos, trabalhan-
do como motorista de aplicativo e não tiveram a contemplação, não 
tiveram o pagamento desse auxílio emergencial. E é por isso que nós 
estamos solicitando informações ao Governo do Estado. O Governo do 
Estado é o tempo todo fazendo propaganda, nos mesmos moldes que 
está acontecendo com relação à vacinação, no mês de março, o Secre-
tário de Saúde do Estado do Maranhão, ele inclusive afirmou que as 
vacinas foram adquiridas, foram compradas pelo governo federal, cabia 
ao Governo do Estado fazer a distribuição, a logística, dar apoio aos 
municípios, e cabe aos municípios a vacinação, o próprio secretário, 
em um vídeo que eu vou disponibilizar, logo depois da sessão de hoje, 
ele deixou bem clara a competência de cada ente. O governo federal a 
compra das vacinas, o Governo do Estado, a distribuição das vacinas, 
e as prefeituras fazer a imunização. E hoje o que nós estamos vendo? 
Que o Governo do Estado, por ter observado, vislumbrado, visto o ex-
celente trabalho do Prefeito de São Luís, diante da imunização, passou 
a fazer imunização de dez mil pessoas, depois onze mil pessoas, treze 
mil pessoas, e batendo o recorde de quase vinte mil pessoas por dia, o 
Governo do Estado ficou enciumado e começou a fazer vacinação, e, na 
verdade, o que o Governo do Estado tem que fazer é fazer a logística, é 
dar o apoio para que os municípios possam fazer essa imunização. E o 
Governo do Estado tem estocado mais de 400 mil vacinas. A cidade de 
Imperatriz ontem parou. A cidade de São Pedro dos Crentes e muitos 
outros municípios estão parando a imunização por falta de vacinas. E o 
governo do Estado está retendo essas vacinas, estocando essas vacinas, 
fazendo como ele bem quer. Estamos solicitando explicações por parte 
do governo do Estado e também investigação da Polícia Federal, inves-
tigação do Ministério Público. Mais uma vez, o próprio Secretário de 
Saúde do Estado do Maranhão, em março, fez um vídeo e, quando foi 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                  QUARTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2021 13
cobrado, ele relatou, ele destacou que o governo federal comprou vaci-
nas, o governo do Estado é responsável por distribuir e os municípios 
têm a responsabilidade de imunizar, de vacinar, mas não é isso que está 
acontecendo. O governo do Estado, por se sentir ameaçado diante do 
excelente trabalho realizado pelo Prefeito de São Luís, pelo Secretário 
Joel Nunes, começou a fazer também a vacinação. Estamos pedindo ao 
governo do Estado que possa até continuar vacinando, mas que libere as 
vacinas e dê o apoio logístico, que dê o efetivo, que dê todo apoio para 
que as prefeituras possam fazer a vacinação. Então, Senhor Presidente, 
a nossa luta permanente tem sido por transparência e que o governo 
do Estado possa realmente dar o apoio devido, a logística devida para 
que as prefeituras possam fazer a vacinação. Vacina estocada, vacina 
retida não garante... (inaudível) E é por isso que estamos solicitando ao 
Governo do Estado transparência em relação aos auxílios emergenciais. 
Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Deputado Rafael se inscreveu para encaminhar o requerimento do 
Deputado Wellington. Deputado Rafael, V. Ex.ª tem 05 minutos, nós 
estamos, Senhores Deputados, aqui apreciando o Item 15 da Ordem do 
Dia, se tiver alguma diferença aí na Ordem do Dia que os senhores têm, 
é o requerimento 189, de autoria do Deputado Wellington. Deputado 
Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, na verdade, esse Requerimento está para 
apreciação do Plenário. Então, eu fico assim preocupado com a fala 
do Deputado Wellington, assim de modo muito respeitoso, uma incon-
gruência sem fim. Primeiro, como é que o Governo do Estado vai lançar 
um programa, como o Auxílio Combustível, sem fazer publicidade, sem 
divulgar, sem fazer propaganda? Óbvio que tem que ter feito a parte de 
comunicação. O Governo do Estado aprovou e executa diversos pro-
gramas para o combate a essa situação difícil que o Maranhão passa, o 
Vale Gás, o Auxílio Combustível, Minha Casa Melhor, o Cheque Minha 
Casa. Então, são vários programas, para ajudar a combater essa mixaria 
que o governo federal fez agora com o auxílio esse ano. Passamos 04 
a 05 meses sem auxílio, fala da vacinação que inclusive não é objeto 
do requerimento, mas vou aqui falar. O Governo do Estado, sim, res-
ponsável pela distribuição, mas é competência também do Governador 
de ajudar na aplicação da vacinação. O município de Timon recebeu 
esse arraial com ajuda do governo do Estado. Foram mais de seis mil 
pessoas vacinadas num dia, o que possibilitou a idade baixar para 45 
anos. É uma falácia, não é verdade a retenção por parte do governo do 
Estado. Obviamente que não justifica o município ter vacina e não estar 
aplicando na população, isto também serve para que o governo do Esta-
do ajude inclusive na aplicação de como está sendo feito. Infelizmente, 
quem está fazendo política de qualquer forma é o deputado, que insiste 
em colocar que o governo está fazendo propaganda. O governo está 
ajudando a população, dando auxílio. Só o cheque Minha Casa, Minha 
Vida, foram milhões de reais investidos na economia local de vários 
municípios. Esse pedido de informação do Deputado Wellington é um 
pedido de informação simples, colocando para a dotação orçamentária, 
isso é simples, não vejo problema nenhum. Agora, fazer política rastei-
ra, como o deputado está colocando que o governo está fazendo, não é 
verdade. O governo tem ajudado muitos municípios na sua aplicação 
que, como bem ele reiterou, o governo federal compra o que deveria 
ter comprado, Deputado Wellington, desde o ano passado, o governo 
federal deveria ter comprado vacina, a ponto de os governadores do 
Nordeste terem se reunido e comprado vacina, que não é obrigação do 
governo dos estados, mas estava sendo feito, está sendo discutido. Se 
a Prefeitura de São Luís está fazendo a vacinação, ela está fazendo a 
parte dela e com bastante reclamações como está aqui feito o Deputado 
Duarte, Deputado Yglésio e da própria população, e com estudos cien-
tíficos de que a população mais carente não está sendo vacinada, por 
quê? Porque a vacinação não está descentralizada, o município de São 
Luís tem mais de um milhão de habitantes, dez mil pessoas é o quê? 
0,01% da sua população. Então, Deputado Wellington, esse discurso 
seu não cola, infelizmente, a população e, felizmente, a população está 
sendo beneficiada com as ações do Governo do Estado e aumentando 

e ampliando inclusive a sua competência que é, oh, colocar a vacina 
no braço, isso o Governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde 
está ajudando os municípios a fazerem, não é essa picuinha barata, es-
sas denúncias vazias que, inclusive o Ministério Público já arquivou 
dezenas delas, porque não tem fundamento, não tem pé nem cabeça, é 
muito mais falácia, gogó, e não representa em nada essas denúncias va-
zias que V. Exª tem feito, corriqueiramente, no Plenário da Assembleia, 
ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, e que, infelizmente, 
por não ter embasamento nenhum, são arquivadas. Então, Senhor 
Presidente, chega a ser lamentável, mais uma vez, ouvir fala como essa, 
que é corriqueira, e muitas vezes a gente não responde porque não faz 
sentido. Com relação ao requerimento, eu não vejo problema nenhum, 
mas voto contra, porque sei que esse interesse aí não é de informação, 
é de fazer esse tipo de política, de discurso barato, que não soma e 
não acrescenta à necessidade do povo do Maranhão. Era esse o meu 
posicionamento, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhoras e Senhores Deputados, só para corrigir aqui, nós pulamos aqui 
um requerimento que era à deliberação do plenário, quando o Deputado 
Wellington anunciou a retirada dos outros, que era praticamente 80% da 
Ordem do Dia, acabou passando um requerimento da Deputada Mical. 
Este requerimento que foi discutido agora, ele é à deliberação da Mesa, 
certo? Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Indeferido o requerimento. Deputado Wellington, V.Exa. está com a 
palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pre-
sidente, na verdade, estava levantado a mão porque, como havia feito 
a discussão em 10 minutos, e o Deputado Rafael Leitoa fez o Tempo 
Regimental de cinco minutos para fazer o encaminhamento, eu estava 
solicitando os cinco minutos para também fazer o encaminhamento, 
mas, como já foi votado e inclusive já foi indeferido, solicitar a V.Exa. 
que possa colocar para apreciação do Plenário na próxima sessão. Isso 
mostra a incoerência desse governo incompetente, desse desgoverno e 
do próprio líder do governo, que não tem nada demais, mas vai votar 
contra. Não tem nada demais, mas não tem transparência. Não tem nada 
demais, mas quer jogar a sujeira debaixo do tapete e mostra a incompe-
tência do governador do Estado e o brilho do trabalho sendo realizado 
pela Prefeitura de São Luís e quer também vacinar. A competência do 
Estado é distribuir a vacina, e que assim o faça, não faça perseguição 
como está fazendo em Imperatriz, São Pedro dos Crentes e em outros 
municípios. Então, Presidente, solicitando a V.Exa. que coloque para 
apreciação do Plenário na próxima sessão por gentileza. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Wellington, fica incluído na Ordem do Dia da próxima 
Sessão. Temos mais um item à deliberação da Mesa. Requerimento nº 
246, de autoria da Deputada Mical Damasceno, para deliberação, va-
mos concluir logo da Mesa. O item 16 é um requerimento da Deputada 
Thaiza, Dra. Thaiza Hortegal, ela está ausente, fica para aproxima ses-
são. Item 18, requerimento 239, de autoria do deputado Zé Inácio (lê). 
Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

 A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento. Item 19. Requerimento 241, de autoria do 
Deputado Ricardo Rios (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins 
Rezende?
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-

DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Cota a Deputada Cleide Coutinho?
 A SENHORA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. CLEIDE 

COUTINHO – Deferido.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deferido. Item 22, requerimento 247, de autoria do Edson Araújo (lê). 
Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido, item 23. Requerimento 248, de autoria do Deputado Arnaldo 
Melo, solicitando que seja enviado a Mensagem de Pesar aos familia-
res do senhor José Vinícius Cardoso, pelo seu falecimento ocorrido em 
08/06/2021. Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido. Requerimento nº 253, de autoria do Deputado Edivaldo 
Holanda, solicitando que seja enviada a Mensagem de Pesar aos fami-
liares do Professor Raimundo Soares Figueiredo, ocorrido em 13/06 
do corrente ano. O Deputado Edivaldo se inscreveu para discutir o Re-
querimento, Deputado Edivaldo Holanda, Vossa Excelência está com a 
palavra, libere o áudio aí no seu equipamento. 

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem revi-
são do orador) - Senhor Presidente, um abraço para Vossa Excelência, 
Deputado Othelino, saudades, um abraço, aos demais companheiros 
que estão na sessão desta manhã/tarde. Abraçar o companheiro Bráu-
lio. Dizer, Presidente, o Brasil teve grandes oradores. Dentre eles, o 
Padre Alfredo Leal, membro da Academia Brasileira de Letras. O Padre 
Alfredo Leal, na morte de João Pessoa, iniciando um pronunciamento 
disse de forma eloquente: “Senhores, a morte é a lei da vida”. E nós ti-
vemos ao amanhecer de domingo o falecimento de um grande brasileiro 
do Maranhão, filho da nossa cidade de São Luís, Dr. Raimundo Soa-
res Figueiredo, homem probo, respeitado na sociedade do Maranhão 
e em parte do nosso Brasil, porque militou na educação do Maranhão 
e também na educação brasileira, por meio do Conselho de Educação. 
Professor Figueiredo, como era conhecido, foi Diretor do Colégio Ba-
tista, em tempos áureos, durante quase 30 anos, foi num momento em 
que o Colégio Batista se afirmou, no estado do Maranhão, como um 
dos maiores colégios, uma das maiores e respeitadas escolas do nosso 
estado. Ali estudou o nosso companheiro Bráulio, e quantas gerações 
de ouro do estado do Maranhão foram educados aos pés do grande di-
retor e professor Figueiredo. Casado com Dona Isa Bezerra Figueire-
do, grande mulher, grande companheira, pai de quatro filhos, Dr. Luís 
Fernando Figueiredo, Ana Lília Figueiredo, Lilia Raquel, educadoras 
também, e o empresário Luís Eduardo. Figueiredo foi membro da Igreja 
Batista ainda na Rua da Paz, mas foi um dos seus fundadores, sobretu-
do. Foi meu superintendente de escola bíblica dominical, um homem 
que conhecia a palavra de Deus, praticava, ensinava e respeitava. Jesus 
disse: “Eu venci a morte”. Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou 
três dias depois trazendo vida a todos aqueles que aceitassem pela fé o 
sacrifício seu na cruz do calvário. Então, as palavras do padre Alfredo 
Leal dizendo que a morte é a lei da vida são verdadeiras, nós devemos 
nos lembrar de que a vida prossegue para aqueles que conheceram a 
palavra de Deus e que entregaram suas vidas a Jesus Cristo como sal-
vador. Professor Figueiredo foi escriturário do Ministério da Marinha 
do Brasil. Ele foi também contabilista e assessor jurídico do Banco do 

Brasil, por dois mandatos consecutivos, foi Presidente do Conselho Es-
tadual de Educação. Esta Casa teve a oportunidade de apreciar uma 
proposta nossa conferindo ao Professor Figueiredo, a maior honraria da 
Casa de Manuel Beckman. Eu me senti muito feliz e orgulhoso por ter 
tido o privilégio, a honra da iniciativa daquela proposta. Eu quero aqui, 
Senhor Presidente Othelino Neto, abraçar dona Isa, abraçar a Lilia Ra-
quel, Ana Lília, abraçar o nosso querido Eduardo, abraçar todos os seus 
familiares, o Ex-deputado Doariam Menezes que, de certa forma, faz 
parte da família, o Dr. Carlos, marido de Ana Lília. Eu quero, em nome 
da minha família e em nome desta Casa, como autor deste requerimen-
to, levar esta palavra de solidariedade, de apreço para vocês, queridos 
amigos que perderam este grande ente querido, mas na certeza de que 
um dia todos nos encontraremos, voltaremos a ver Raimundo Soares 
Figueiredo, o Professor Figueiredo, e todos aqueles entes queridos que 
partiram antes da volta de Cristo. Um abraço, Presidente, um abraço, 
companheiros. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Um abraço, Deputado Edivaldo. Espero que em breve possamos nos ver 
pessoalmente, já faz algum tempo que nós nos vemos pelas telas dos 
computadores e dos telefones celulares. Como vota a Deputada Andreia 
Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deferido. Vamos votar aqui o requerimento da Deputada Mical, ra-
pidamente, ao Plenário, e em seguida, votaremos o requerimento do 
Deputado Zé Inácio, e daremos posse ao Deputado Henrique do PT. 
Senhores Deputados, é o item 8 da pauta. Requerimento nº 246, de auto-
ria da Deputada Mical Damasceno (lê). Em discussão, em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O Proje-
to vai para as Comissões para receber parecer e em seguida virá para 
apreciação do Plenário. Último item da pauta, item 25. Requerimento 
nº 238/2021, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). Como vota a 
Deputada Andreia Martins Rezende? 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deferido. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, em virtude do 
afastamento do Deputado Zé Inácio Lula, licenciado nos termos do ar-
tigo 72, parágrafo 2º, do Regimento Interno, daremos posse no cargo de 
Deputado Estadual ao senhor Luís Henrique Silva de Sousa, primeiro 
suplente de deputado estadual do Partido dos Trabalhadores. Solici-
tamos a todos que adotem posição de respeito para tomada do com-
promisso constitucional, nos termos do artigo 5º, parágrafo terceiro do 
Regimento Interno. O Deputado Henrique, do PT, está participando da 
sessão remotamente e vai prestar o compromisso, o juramento do local 
onde se encontra agora, tendo em vista que nós estamos sem as sessões 
presenciais. Deputado Henrique, do PT, fiquemos de pé em posição de 
respeito, mão direita estendida, eu farei a leitura e V.Exa. confirmará 
(lê).

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Assim o prometo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Declaro empossado, no cargo de Deputado Estadual, o senhor Luís 
Henrique Silva de Sousa, que adotará o nome parlamentar de Deputado 
Luís Henrique Lula da Silva. Deputado Henrique, V.Exa. tem cinco mi-
nutos para, se assim o desejar, fazer uma manifestação.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SIL-
VA (sem revisão do orador) - Deputado, Presidente Othelino, agrade-
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cer a deferência dos demais Deputados, agradecer, em primeiro lugar, 
naturalmente, a Deus, por esse momento e agradecer ao Deputado Zé 
Inácio, que em função de um procedimento cirúrgico, se ausenta na 
plenitude da sua licença, para que esse momento fosse possível. Quero 
dizer aos colegas parlamentares, que esse Deputado que aqui assume, é 
filho de Raimunda Silva de Sousa, uma doméstica, e Astor Moraes de 
Sousa, um pedreiro, é neto de uma sertaneja fugida da seca, Ana Feli-
ciana Cruz Silva, que morreu em Bacabeira, no povoado de São Pedro, 
aos 98 anos de idade. Apesar da vida difícil de roceira, quero dizer que 
a primeira profissão desse Deputado que assume, a primeira carteira as-
sinada foi de contínuo, que hoje e conhecido como office-boy. E quero 
dizer também, que esse Deputado é pai de seis filhos e filhas, 4 filhas, e 
2 filhos, também avô de três netos, de quatro netos, desculpe aí a falha, 
o nervosismo, e é, acima de tudo, um Deputado que chega a essa Casa, 
fruto da militância política no Partido dos Trabalhadores, de 32 anos, o 
único partido a que me filiei, o único partido em que militei, ainda que 
a minha vida seja uma vida de militância. Militância na Igreja Católica, 
nos movimentos das CEBS, eu tenho o prazer de estar aqui na plenária, 
com o colega na época, um contemporâneo da época, o Secretário de 
Estado, Francisco Gonçalves, ele do Anil, e eu da São Vicente de Paula. 
Também militante dos movimentos estudantis, foi um dos coordena-
dores dos movimentos das escolas dos estudantes de segundo grau lá 
na década de 80. Quero render também minha homenagem à origem 
da minha militância política, a cidade de Pedreiras, lá tudo começou 
e é de lá que eu saí da condição de dirigente filiado, depois dirigente 
municipal de Pedreiras, e agora na direção nacional do Partidos dos 
Trabalhadores na sua executiva nacional. Quero dizer que esse mandato 
tem destino. O destino é o povo do Maranhão, mas o destino também 
é representado pelos movimentos sociais que representam esse povo. 
Esse mandato, portanto, é dedicado à Abraço Maranhão, Associação 
Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão e do Brasil. Esse man-
dato será dedicado ao MST, à Fetaema, à Aconeruq, à Uaefama, à Arca-
far e, naturalmente, à militância petista. Esse mandato é, acima de tudo, 
um mandato militante, porque ele é fruto de um militante. O militante 
que acreditou votar em outro militante. Esse mandato não teve nenhum 
prefeito, pouquíssimos vereadores petistas e militantes também, mas, 
acima de tudo, os diretórios, o movimento social que acreditou que era 
possível, sem poder econômico, apenas uma ideia, o ideal na cabeça, 
o comprometimento de vida de chegar à Assembleia Legislativa do 
Estado, o que muito me honra. Também me coloco aqui, companhei-
ros deputados e companheiras deputadas, como um deputado que está 
inserido na base do governo Flávio Dino, um governo que tem feito 
mudanças profundas no Maranhão, um governo que mudou a realidade 
do estado nos oito anos que o governador exerce o seu mandato e um 
governo que tem identidade para aquilo que pensamos, para aquilo que 
fazemos, com aquilo que lutamos. Portanto, eu queria agradecer à As-
sembleia Legislativa do Estado em estar me propiciando esse espaço de 
fala, espaço de debate sobre os problemas do Maranhão. Eu vejo que 
o Deputado Hélio Soares levantou a mão. O deputado que um aparte?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Henrique, V.Exa. chamou o Deputado Hélio, mas o Deputado 
Hélio...

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
– Foi porque ele levantou a mão, Senhor Presidente, aí entendi que ele 
estava aparteando. Eu acho que ele está em trânsito no carro e está com 
dificuldade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então, Deputado Henrique, V.Exa. está com a palavra para concluir o 
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SIL-
VA – Perfeito, Presidente. Por fim, eu quero dizer que nada disso seria 
possível sem que V.Exa. tivesse, com outras pessoas, com outros atores, 
pudesse trazer até esse momento aqui e dizer que nós somos instrumen-
tos dessa luta e dessas pessoas. Agradecer mais uma vez, o que eu sem-
pre faço, à coordenação desse mandato, à coordenação da campanha, 
que é a coordenação desse mandato, em nome de vários companheiros 
que compõem esse grupo. Mas eu quero fazer isso em nome da com-

panheira Rose Frazão, uma militante dos Partidos dos Trabalhadores. 
Quero fazer isso em nome da companheira Carla que também construiu 
essa história conosco e em nome da companheira Tássia, que vem ser 
exatamente o Coletivo Carla, Rose e Tássia. E que coordenou a campa-
nha e coordena esse mandato que ora se inicia. Quero pedir desculpas 
aos homens pela não citação, mas é que minha vida sempre foi per-
meada por mulheres fortes, minha mãe, minha avó, é a minha primeira 
neta, uma mulher, que se foi no dia que minha vó se foi para outra 
dimensão. E hoje com satisfação também, no momento em que tomo 
posse, por uma coincidência, porque eu planejava uma outra data, mas 
o Presidente Othelino estabeleceu que seria essa. E, por coincidência, 
Presidente, é no dia do nascimento que hoje se comemora o nascimento 
do meu neto, o derradeiro neto que até agora, o caçula dos netos, Luís 
Henrique Silva de Sousa Terceiro. Hoje é aniversário dele e, por coin-
cidência, esse ato de posse acontece nessa data. Agradecer, portanto, à 
minha família, aos companheiros que compõem a minha vida e a minha 
história e àqueles companheiros que votaram em mim, os quase 19 mil 
maranhenses que foram a urna e confiaram o seu voto a Luís Henrique 
Lula da Silva. O Luís é meu, o Henrique também, o Lula também não é 
emprestado, também é o apelido de criança e o Silva, que é sobrenome. 
O Lula, naturalmente, eu adotei em 2018 como um contraponto, como 
um ato de indignação, como um ato de protesto, como um ato de respei-
to à história do maior presidente que este país já teve, e esse presidente 
que irá salvar o Brasil com a ajuda do povo brasileiro em 2022. Muito 
obrigado, Presidente Othelino. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Henrique do PT, seja muito bem-vindo à Assembleia Le-
gislativa, que V.Exa. exerça este mandato da forma eloquente como 
exerce a militância há algumas décadas e, claro, que possa continuar 
contribuindo para o povo do Maranhão, agora, aqui, no Parlamento. 
Sinta-se acolhido por mim e pelos demais colegas deputados e, claro, 
esta presidência está à disposição para que V.Exa. consiga exercer o 
mandato da melhor forma possível. Senhores Deputados, encerramos 
a nossa Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 
sessão, mas eu vi ali o aceno da Deputada Mical Damasceno. Deputada, 
V.Exa. está com a palavra. 

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) – Meu Presidente, Senhores Deputados, bom dia na 
paz de Deus. Eu estou assistindo à sessão, Presidente, pelo celular, aí 
de vez em quando vem uma ligação e derruba aqui a sessão. Eu quero 
desejar as boas-vindas aos nobres Deputados Marcos Caldas e ao Luís 
Henrique que acabou de assumir. Deus os abençoe e que possam fazer 
um grande trabalho. Mas o que me traz aqui, meus queridos deputados 
e minhas queridas deputadas, que estão nos ouvindo, antes de tudo, 
quero dizer que estou com muita saudade de vocês e, pela graça de 
Deus, eu já estou bem, Senhor Presidente, restaurada já da covid mais 
uma vez. E o que me traz a esta Casa, porque, na última sessão, Senhor 
Presidente, foi aprovado um projeto de lei que me deixou muito triste, 
que me deixou chorosa e também, confesso aos Senhores e às Senho-
ras, me deixou uma mulher irada. Aí você pode até perguntar: Mical, o 
que é isso? A Bíblia fala: “Ireis, mas não pequeis”. O projeto de lei que 
esta Casa aprovou diz.... compulsória em todo estado do Maranhão, no 
caso de violência ou indício de violência contra população de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais, LGBT, atendida em serviço 
de saúde pública ou privada em forma facultativa. O que é isso? Aqui 
se trata de quê? De uma opção sexual e não de gênero. Esta bíblia, a 
palavra de Deus, só trata de dois gêneros: macho e fêmea, então como 
é que nós vamos criar, é para isso que eu quero chamar a atenção dos 
deputados e deputadas, como é que nós vamos aprovar projeto de lei 
que a gente não verifica, nesse livro sagrado, realmente se convém esse 
projeto de lei. E aí eu quero chamar atenção dos nobres deputados, que 
já existe uma estatística, que, em 2032, Senhor Presidente Othelino, 
que os evangélicos  serão a maioria no Brasil. Então, se hoje a gente 
não aprova um Projeto de Lei no respeito do que está escrito neste livro, 
mas, futuramente, nós vamos ter que  respeitar os eleitores, porque se 
nós  não nos adequarmos aos pedidos e as solicitações dos eleitores, vai 
ser difícil o retorno para as Casas Legislativas, como Congresso Nacio-
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nal, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa  e assim Câmara 
Municipal. Eu quero aqui, assim, com o coração aberto, porque eu amo 
todos vocês, eu tenho um bom relacionamento, pela graça de Deus, com 
todos os meus colegas e tenho respeito.  Eu quero aqui só assim sensi-
bilizá-los, dizer e alertá-los, e eu tenho certeza  que os céus não ficaram 
felizes com a nossa atitude na Casa,  na Assembleia Legislativa, mas eu 
levanto as minhas mãos para  os Céus, e louvo a Deus, porque eu  não 
tenho nada a ver com esse  projeto, se ele  foi aprovado, esta conta eu 
não vou prestar conta  diante de Deus. São essas as minhas palavras, 
Senhor Presidente. Eu espero que, daqui por diante, embora eu tenha  
conversado, eu conversei ainda  com  o Deputado Adelmo Soares, que 
é o autor desse projeto, para que eles não desse prosseguimento,  mas, 
infelizmente,  ele voltou atrás da sua decisão, e assim deu entrada no 
projeto e foi aprovado justamente no dia em que eu estava ainda impos-
sibilitada, doente, porque a maioria também já estava decidida, eu, uma 
pessoa não poderia também deter sozinha, mas a minha consciência 
está tranquila, diante de Deus, e são essas as minhas palavras, Senhor 
Presidente, Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical, feliz em vê-la recuperada, Vossa Excelência que pe-
gou covid, pela segunda vez, espero que já esteja vacinada, para que 
possa ficar protegida.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Ainda 
não, Senhor Presidente, diz que um prazo aí, depois de que a pessoa é 
reinfectada, ou infectada, leva um prazo para, não sei ainda de quantos 
dias, para poder se vacinar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Espero que chegue logo esse dia, para que Vossa Excelência fique de-
vidamente protegida. Senhores Deputados, nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 004/2021
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 638/2019, de autoria do Senhor Depu-

tado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a destinação e acomoda-
ção apropriada de animais domésticos nos processos de reintegração 
de posse e de demolição de imóveis e dá outras providências”.    

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, nos processos judiciais 
de reintegração de posse e nos processos administrativos para obtenção 
de alvará de demolição de imóveis, deve ser comprovada a devida des-
tinação e acomodação dos animais domésticos afetados previamente à 
execução da reintegração ou da demolição. 

O presente Projeto de Lei foi, inicialmente, encaminhado à douta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 101/2021), 
que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais 
e jurídicos da proposição, que se manifestou pela aprovação do projeto, 
com emenda.

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

Cabe à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável a análise do mérito do Projeto, nos termos regimentais. 

Registra a justificativa do autor do Projeto de Lei, que para mi-
nimizar as condições precárias a que são submetidos os animais nos 
casos, é necessário que as referidas ações de reintegração e de demoli-
ção estejam condicionadas à comprovação de devida acomodação dos 
animais afetados. O destino deles deve ser decidido anteriormente ao 
desabrigamento, pois a tomada de providências tardias gera prejuízos 
que dificilmente serão corridos, sendo o abandono um triste e comum 
exemplo. 

Com efeito, o ser humano deve conviver harmoniosamente com 
os animais, tendo em vista que estes merecem a nossa total dedicação 

e respeito, especificamente os animais domésticos, como os cães e os 
gatos, levando-se em conta que esses são ameaçados constantemente, 
não no que respeita à extinção, e sim no que tange às perversidades 
e crueldades. Percebe-se que os crimes contra os animais englobam o 
âmbito social, econômico e cultural.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discri-
cionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento ade-
quado à satisfação do interesse público, visto que a propositura de lei 
visa proteger os animais de possível crueldade, com bem justifica o 
autor da propositura.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei origi-
nal, sugerimos a sua aprovação na forma de Substitutivo anexo a este 
Parecer.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, o Projeto de Lei n° 638/2019, foi considerado 

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

É o voto.

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

to Sustentável votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 638/2019, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Rafael Leitoa
Relator: Deputado Rafael Leitoa                                                                             
 
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Socorro Waquim           ___________________________
Deputado  Ariston Sousa                                                 ___________________________
Deputada Betel Gomes                                                   ___________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                   

___________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 638 /2019

Dispõe sobre a destinação e acomo-
dação apropriada de animais domésticos 
nos processos de reintegração de posse e 
de demolição de imóveis e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º - Nos processos judiciais de reintegração de posse e nos 
processos administrativos para obtenção de alvará de demolição de 
imóveis, deve ser comprovada a devida destinação e acomodação dos 
animais domésticos afetados previamente à execução da reintegração 
ou da demolição. 

Parágrafo único - Para fins de aplicação desta Lei, define-se que 
a devida destinação e acomodação é aquela capaz de assegurar que o 
animal passará a viver em local adequado, livre de maus-tratos, enten-
dendo-se como maus-tratos as práticas descritas nos termos do artigo 
32 da Lei nº 9.605, de 1998; e nos termos da Resolução nº 1236, de 
26 de outubro de 2018, expedida pelo Conselho Federal de Medicina 
Veterinária.

Art. 2º - Na hipótese do imóvel objeto da reintegração de posse 
ou da demolição estar ocupado por moradores, a autoridade condutora 
dos respectivos processos deve conceder o prazo de 30 dias para que os 
ocupantes possam providenciar a devida destinação e acomodação dos 
animais domésticos que estiverem no local sob a sua tutela.

Parágrafo único - Caso os tutores não consigam cumprir a de-
terminação no prazo concedido, caberá ao Poder Público local tomar 
providências para destinar e acomodar os animais domésticos afetados. 

Art. 3º - Na hipótese do imóvel objeto da reintegração de 
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posse ou da demolição não estar ocupado por pessoas, mas houver 
animais vivendo no local, o interessado nos respectivos processos fica 
obrigado a providenciar a devida destinação e acomodação dos animais 
domésticos anteriormente à execução da reintegração ou da demolição. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 011/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 153/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre o 
respeito ao uso do nome social em lápides de pessoas transexuais, 
transgênero e travestis e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 286/2021), vem agora o projeto a esta Comis-
são para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do 
Regimento Interno. 

O Projeto de Lei em epígrafe propõe que as entidades da adminis-
tração pública estadual direta, autárquica e fundacional em respectivos 
atos e procedimentos tais quais  sepulturas, tanatopraxia e cremação 
devem adotar o nome social de pessoas transexual, transgênero e tra-
vestis, assegurado pela Lei Ordinária Estadual nº 11.021, de 14 de maio 
de 2019, e no Decreto Federal nº 227, de 28 de abril de 2016. 

Com efeito, o administrador, ao providenciar a gestão dos inte-
resses públicos, tem de fazê-lo da melhor forma possível, de modo a 
obter os melhores resultados mediante menor carga de esforço.

Diante das considerações acima descritas, em análise meritória, 
verifica-se que o ato discricionário é conveniente e oportuno, por ser 
praticado no momento adequado à satisfação do interesse público, vis-
to que a medida ora proposta visa garantir, tão somente, combater, em 
especial, a violência simbólica que se expressa na exclusão do indi-
víduo de convívio social saudável dificultando seu acesso aos servi-
ços e sequer reconhecendo sua identidade, mesmo após o findar da 
vida, como bem justifica o autor da propositura de lei. 

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº 

153/2021, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Segu-
ridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguri-

dade Social e Relações de Trabalho, de conformidade com o que dis-
põe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que ins-
titui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 153/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em  15 de junho de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                                                                                                                                               
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa
Deputado Marco Aurélio
Deputado Socorro Waquim                                                                                                        

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 012/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Complementar 

nº 004/2021, de autoria do Poder Judiciário, que Estabelece medi-
das para a promoção da erradicação do sub-registro civil de nasci-
mento no Estado do Maranhão e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade (Parecer nº 328/2021), nos termos regimentais, vem agora 
a propositura de Lei a esta Comissão Técnica Pertinente para que seja 
emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.

Em suma, o presente Projeto de Lei Complementar visa estabe-
lecer medidas para a promoção da erradicação do sub-registro civil de 
nascimento no Estado do Maranhão, bem como a ampliação do acesso 
à documentação básica por meio de regime de colaboração e articulação 
com o Poder Judiciário, Poder Legislativo e as Serventias Extrajudiciais 
de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que 
a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais nor-
teadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a efi-
ciência e a publicidade, que evidencia-se que, tanto os agentes quanto a 
administração, devem agir conforme os preceitos constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei 
Complementar deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, 
dada a importância, notadamente, a partir do reconhecimento de que o 
Estado do Maranhão é um dos que ostentam os piores indicadores no 
que se refere ao Registro Civil de Nascimento, seja em sua extensão 
territorial, seja pelos baixos índices de desenvolvimento humano, como 
bem esclarece a Mensagem que encaminhou a propositura de Lei a esta 
Casa Legislativa.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei 

Complementar, considerando atendidos os pressupostos de conveniên-
cia e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Segu-

ridade Social e Relações de Trabalho, de conformidade com o que 
dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que 
institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                                                                                                                                               
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa
Deputado Marco Aurélio
Deputado Socorro Waquim                                                                                                        

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 014/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Complementar 

nº 005/2021, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei Com-
plementar nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que regulamenta o 
Fundo Estadual de Combate ao Câncer, na forma prevista nos arti-
gos 51, 52 e 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição do Estado do Maranhão.

   Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionali-
dade e legalidade (Parecer nº 444/2021), nos termos regimentais, vem 
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agora a propositura de Lei a esta Comissão Técnica Pertinente para que 
seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento In-
terno.

Em suma, o presente Projeto de Lei Complementar visa alterar 
a Lei Complementar   nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que esta-
belece as receitas do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, e dispõe 
sobre a criação do Conselho Consultivo do mencionado Fundo, a fim de 
aperfeiçoar o seu funcionamento, bem como adequá-lo às normas cons-
titucionais vigentes. Além dos ajustes redacionais no caput do art. 3º e 
no § 2º do art. 4º, a proposta legislativa em comento altera o art. 1º da 
norma para compatibilizar ao novo prazo de vigência (2030) decorrente 
da promulgação da Emenda nº 77, de 10 de agosto de 2018, assim como 
faz modificações na composição do Conselho Consultivo.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que 
a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais nor-
teadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a efi-
ciência e a publicidade, que evidencia-se que, tanto os agentes quanto a 
administração, devem agir conforme os preceitos constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei 
Complementar deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei 

Complementar, considerando atendidos os pressupostos de conveniên-
cia e oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Segu-

ridade Social e Relações de Trabalho, de conformidade com o que 
dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que 
institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                                                                                                                                               
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa
Deputado Marco Aurélio
Deputado Socorro Waquim                                                                                                        

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO

P A R E C E R Nº 015/ 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

297/2021, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei nº 10.711, 
de 8 de novembro de 2017, que regulamenta o Fundo Estadual da 
Pessoa com Deficiência - FEPD, cria o Comitê Gestor do Fundo Es-
tadual da Pessoa com Deficiência, e dá outras providências.

   Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade, constitucionali-
dade e legalidade (Parecer nº 500/2021), nos termos regimentais, vem 
agora a propositura de Lei a esta Comissão Técnica Pertinente para que 
seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do Regimento In-
terno.

Em suma, o Fundo de que trata a presente Lei, foi instituído por 
meio da Emenda Constitucional nº 73, de 21 de outubro de 2015, com 
o objetivo de assegurar direitos e criar oportunidades para o cidadão 
com deficiência. 

A regulamentação infraconstitucional fica a cargo da Lei nº 

10.711, de 8 de novembro de 2017, que dispõe sobre a aplicação dos 
recursos do Fundo e cria Comitê Gestor responsável, nos termos do art. 
8º da referida norma, pela gestão e aplicação dos recursos, aprovação 
de plano de trabalho e da prestação de contas do FEPD, como bem 
esclarece a Mensagem que encaminha a propositura de Lei.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que 
a mesma está em conformidade com os princípios constitucionais nor-
teadores da Administração Pública, dentro os quais podemos citar a efi-
ciência e a publicidade, que evidencia-se que, tanto os agentes quanto a 
administração, devem agir conforme os preceitos constitucionais.

Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei 
Ordinária deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de Lei 

Ordinária, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e 
oportunidade, no âmbito da Comissão de Administração Pública, Segu-
ridade Social e Relações de Trabalho. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Segu-

ridade Social e Relações de Trabalho, de conformidade com o que 
dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que 
institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela 
aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 297/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.  

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                                                                                                                                               
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa
Deputado Marco Aurélio
Deputado Socorro Waquim                                                                                                        
                                                                                          
                                                                                         
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 507/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei Or-

dinária nº 007/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, 
que Dispõe sobre a prioridade de atendimento aos órfãos e abrigados 
egressos de orfanato ou instituição coletiva pública ou privada sem fins 
lucrativos nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos do governo do estado do maranhão e dá outras pro-
vidências.

Através da Mensagem nº 057/2021, o Senhor Governador do 
Estado, usando da faculdade que lhe confere o artigo 47, caput e do 
art.64, IV da Constituição Estadual, vetou parcialmente o Projeto de Lei 
Ordinária nº 007/2021 por padecer de vício de inconstitucionalidade 
material. 

Nas razões do Veto Governamental, esclarece a Sua Excelência, 
que em que pese a intenção do legislador, há de ser negada sanção ao 
art. 3º do Projeto de Lei nº 007/2021, vez que ao fixar prazo para que 
o Poder Executivo exerça a função regulamentar prevista no artigo 
64, III, da Constituição do Estado do Maranhão, o Projeto de Lei em 
apreço, não somente restringe o exercício de um poder administrativo 
para além das hipóteses constitucionalmente previstas, como também 
infringe o princípio da harmonia e independência entre os poderes, se-
não vejamos:

Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: 
[...]
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III – sancionar promulgar e fazer publicar as leis, bem como ex-

pedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
Ao analisarmos o dispositivo ora vetado (art. 3º do Projeto de 

Lei nº 007/2021) verificamos que assiste razão ao Governador, tendo 
em vista que o referido dispositivo do projeto de lei fere o princípio da 
harmonia e independência dos poderes (art. 6º, Constituição Estadual 
e art. 2º, Constituição da República) e considerando que o legislador 
infraconstitucional não pode interferir na construção do constituinte, 
de modo a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes 
estatais, é que as razões do veto governamental são convincentes. 

Por fim, o Princípio Constitucional da Separação de Poderes 
funda-se na ideia de limitação, isto é, de exercício de atribuições em 
um raio de competência próprio, sem a ingerência indevida de outros 
órgãos. Dito de outro modo, quando se fala em separação de Poderes, 
reporta-se a uma divisão de funções estatais, conferidas a órgãos espe-
cializados para cada atribuição.

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

aposto ao art. 3º do Projeto de Lei nº 007/2021, por estar eivado de 
inconstitucionalidade material.

É o voto.

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

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, 
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota 
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão votam pela MANUTENÇÃO do Veto Parcial aposto ao 
art. 3º do Projeto de Lei nº 007/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 15 de junho de 2021.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator:  Deputado Rafael Leitoa
                                                                                                       
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ciro Neto
Deputado Adelmo Soares 
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 011/2020-ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA KENTA INFORMÁTICA 
S/A. OBJETO: Prorrogação do presente Contrato em 12 (doze) meses, 
com início em 20 de junho de 2021 e término em 20 de junho de 2022, 
sendo que o valor total do Contrato, até o seu término previsto para 
junho de 2022, fica mantido em R$ 121.158,72 (cento e vinte e um 
mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos). DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legisla-
tiva; Natureza de Despesas: 33.90.40.06 – Locação de Software; Ação: 
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 - Atuação Legislativa 
no Estado do Maranhão (Informática); Fonte: 0.1.01.000000 Recursos 
Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: licença de uso de software 
e suporte para gravação das sessões plenárias da ALEMA. DA NOTA 
DE EMPENHO: Foi emitida, pela Assembleia Legislativa, a Nota de 
Empenho nº 2021NE000891, de 01/06/2021, no valor de R$ 64.281,41 
(sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e 
um centavos). BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Processo Administra-

tivo nº 1027/2021-ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 15/06/2021. 
ASSINATURAS:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do 
Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA - EM-
PRESA KENTA INFORMÁTICA S/A, CNPJ nº 01.276.330/0001-77. 
São Luís–MA, 16 de junho de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 039/2017. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA DIBUTE SOFTWARE LTDA., firmam 
entre si o quinto apostilamento ao referido Contrato. OBJETO: emis-
são da nota de empenho Nº 2021NE000918 de 08/06/2021, no valor 
de R$ 637.754,72 (seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta 
e quatro reais e setenta e dois centavos), para fazer face às despesas 
inerentes a este Contrato durante o corrente exercício. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legis-
lativa; Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Função: 01 – Legislativa; Sub-
função: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; 
Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legis-
lativa no Estado do Maranhão (manutenção); Natureza de Despesas: 
33.90.40.06 – Locação de Software; Fonte de recursos 0.1.01.000000 
- Recursos Ordinários - Tesouro. Histórico: Fornecimento de licença 
de uso ao sistema de folha de pagamento e RH ConsistRH, distribuído 
exclusivamente pela empresa Dibute Software Ltda.. Instrumento legal: 
CT 39/2017, vigência 12.12.2020 a 12.12.2021, valor do contrato: R$ 
1.038.876,24. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2021. ASSINATURA: Deputado 
Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. São Luís–MA, 15 de junho de 2021. Tarcísio Al-
meida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

AVISO DE ERRATA Nº 005/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-AL

Objeto: Aquisição de uma solução integrada de gestão de recur-
sos humanos, incluindo licença perpétua de uso de software, serviços de 
implantação, instalação, parametrização, customização (adequação dos 
programas aos processos administrativos do Contratante), conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo 
de Referência. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, através de seu Pregoeiro, comu-
nica aos interessados que: No aviso de Licitação:       ONDE SE LÊ: 
“Para aquisição de licença temporária de direito de uso de sistema de 
gestão de recursos humanos.”

LEIA-SE:“Aquisição de uma solução integrada de gestão de re-
cursos humanos, incluindo licença perpétua de uso de software, ser-
viços de implantação, instalação, parametrização, customização (ade-
quação dos programas aos processos administrativos do Contratante), 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo 
I – Termo de Referência.”

Observação: Considerando que se trata de alteração da descri-
ção do objeto contida tão somente no aviso de licitação, de sorte que o 
objeto constante no instrumento convocatório se encontra correto, bem 
como que a alteração ora realizada não implica em modificação do teor 
da proposta, não se faz necessária recontagem do prazo de ancoragem 
do certame. São Luís, 14 de junho de 2021 MARCELO DE ABREU 
FARIAS COSTA Pregoeiro/ALEM




