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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 trinta de junho de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
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, Antônio Perei-
ra, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edson Araú-
jo, Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Profes-
sor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Roberto Costa, Wellington do Curso e Zito Rolim. Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Arnaldo 
Melo, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio 
Macedo, Glalbert Cutrim, Paulo Neto, Rildo Amaral, Vinícius Louro e 
Wendell Lages.

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.

MENSAGEM Nº   69/2021                                                   
São Luís, 30 de junho de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que institui o 
“Auxílio Cuidar”, destinado às crianças e adolescentes em situação de 
orfandade bilateral no Estado do Maranhão.

Nos termos do arts. 226 e 227 da Constituição Federal, a família 
tem especial proteção do Estado, sendo dever do Poder Público asse-
gurar à criança, ao adolescente e ao jovem, dentre outros, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Em depoimento à CPI da Pandemia, Comissão Parlamentar de 
Inquérito instaurada pelo Senado Federal para apurar as ações e omis-
sões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da COVID-19, 
Pedro Rodrigues Curi Hallal1, Professor e Doutor em Epidemiologia 
pela Universidade Federal de Pelotas, pontuou que a demora na com-
pra e desestímulo à vacinação, a promoção de tratamentos inefica-
zes, a falta de uma comunicação unificada e o desestímulo ao uso de 
máscaras, fez o Brasil estar entre os piores países do mundo no que 
diz respeito à resposta à COVID-19. 

A equivocada condução federal de um dos mais graves proble-
mas sanitários dos últimos tempos contribuiu para que crianças e ado-
lescentes perdessem precocemente seus pais, ampliando-se, assim, o 
número de órfãos no Brasil. A despeito da inexistência de dados oficiais 
sobre o tema2, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) esti-
ma que, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) mil crianças e adolescentes 

1  BRASIL. Senado Federal. CPI DA PANDEMIA. Documentos de Audiências Públicas e 

Oitivas. Depoimento de Pedro Hallal. Disponível em: < https://legis.senado.leg.br/comissoes/audien-
cias?12&codcol=2441> Acesso em 25 jun 2021.

2  BARBON, Júlia. Órfãos da Covid lidam com luto, sobrevivência e saudade de abraço. Fo-

perderam pai e mãe na pandemia3.
Diante desse cenário, por meio da proposta legislativa em apreço, 

é instituído o “Auxílio Cuidar”, instrumento de amparo às crianças e 
adolescentes em situação de orfandade bilateral no Estado do Mara-
nhão, em face da pandemia da COVID-19. 

Para os fins de percepção do auxílio, considera-se orfandade bi-
lateral a condição social em que se encontra a criança ou adolescente 
em que ambos os pais, biológicos ou por adoção, faleceram, sendo, pelo 
menos um deles, em razão do Coronavírus (SARS-CoV-2). 

No valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, o “Auxílio 
Cuidar” será pago até o alcance da maioridade civil e tem por finalidade 
contribuir para a garantia do direito à vida e à saúde, bem como do 
acesso à alimentação, educação e lazer.

Poderão ser beneficiários do “Auxílio Cuidar” as crianças e ado-
lescentes com domicílio fixado, há pelo menos um ano antes da or-
fandade completa, no território maranhense, e cuja família possuísse 
renda não superior a três salários mínimos, quer estejam sob cuidado de 
família substituta ou estejam em acolhimento institucional. No caso de 
crianças e adolescentes em acolhimento institucional, o valor do auxílio 
deve ser recolhido e mantido em conta em instituição financeira oficial.

A proposta legislativa em comento, ao tempo que consiste em 
mais uma medida estadual voltada a amenizar os reflexos sociais da 
pandemia da COVID-19, reforça o compromisso do Estado do Mara-
nhão com os deveres constitucionais de proteger a família e assegurar a 
criança e ao adolescente o acesso a direitos fundamentais. 

Por fim, considerando que a morte em razão da COVID-19 é 
apenas uma das causas da orfandade bilateral, o presente projeto de 
lei prevê a possibilidade de ampliação do “Auxílio Cuidar” às crian-
ças e adolescentes em situação de orfandade completa por razões não 
relacionadas à COVID-19, desde que haja disponibilidade financeira e 
orçamentária e sejam aplicados, no que couber, os demais critérios e 
condições constantes deste Projeto de Lei.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a 
importância da proposta legislativa em apreço, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI 323/21
 
Institui o “Auxílio Cuidar”, destina-

do às crianças e adolescentes em situação 
de orfandade bilateral no Estado do Ma-
ranhão.

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, o “Auxílio Cuidar”, 
destinado às crianças e adolescentes em situação de orfandade bilateral 
no Estado do Maranhão, em face da pandemia da COVID-19.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se orfandade 
bilateral a condição social em que se encontra a criança ou adolescente 
em que ambos os pais, biológicos ou por adoção, faleceram, sendo, pelo 
menos um deles, em razão da COVID-19.

Art. 2º À criança e ao adolescente em situação de orfandade 
bilateral será concedido auxílio no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) a ser pago mensalmente, até o alcance da maioridade civil. 

§ 1º O auxílio a que se refere o caput é instrumento de amparo às 
crianças e aos adolescentes em situação de orfandade completa e tem 
por finalidade contribuir para a garantia do direito à vida e à saúde, bem 
lha de São Paulo. 19.jun.2021 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/
orfaos-da-covid-lidam-com-luto-sobrevivencia-e-saudade-de-abraco.shtml?origin=folha> Acesso em 25 
jun 2021.

3  Cultura UOL. Covid-19: Pandemia aumenta número de crianças e adolescentes órfãos. 
21/04/2021. <Disponível: <https://cultura.uol.com.br/noticias/19050_covid-19-pandemia-faz-crescer-nu-
mero-de-criancas-e-adolescentes-orfaos.html> Acesso em 25 jun 2021
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como para o acesso à alimentação, educação e lazer.

§ 2º O valor de que trata o caput deste artigo será corrigido mo-
netariamente anualmente.

Art. 3º Poderão ser beneficiários do “Auxílio Cuidar” crianças 
e adolescentes com domicílio fixado, há pelo menos um ano antes da 
orfandade completa, no território maranhense e cuja família possuísse 
renda não superior a três salários mínimos. 

§ 1º Serão beneficiários do auxílio a que se refere o caput tanto 
as crianças e adolescentes que estejam sob cuidado de família substituta 
quanto as que estejam em acolhimento institucional, desde que satisfa-
çam, em todo caso, as condições exigidas pelo art. 1º, parágrafo único, 
desta Lei.

§ 2º No caso de crianças e adolescentes em acolhimento insti-
tucional, o valor do auxílio deve ser recolhido e mantido em conta em 
instituição financeira oficial.

§ 3º Não terão direito ao “Auxílio Cuidar” a criança e o adoles-
cente que figurar como beneficiário de pensão por morte, em regime 
previdenciário que assegure valor integral em relação aos rendimentos 
do segurado.

Art. 4º Cessa o direito de recebimento do auxílio a que se refere 
o art. 2º desta Lei a ocorrência de quaisquer das seguintes condições:

I - o alcance da maioridade civil;
II - a formalização, pelo menor, de contrato de trabalho, nos mol-

des do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Con-
solidação das Leis do Trabalho; 

III - a comprovação de cometimento de fraude para fins de parti-
cipação no Programa.

Art. 5º O cometimento de fraude para fins de participação no 
Programa enseja a responsabilização daquele que lhe deu causa, nos 
termos da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil).

Art. 6º O pagamento do “Auxílio Cuidar” dar-se-á por meio da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES, a quem ca-
berá a edição dos atos normativos necessários para cumprimento do 
disposto nesta Lei.

Art. 7º Havendo disponibilidade financeira e orçamentária, o 
“Auxílio Cuidar” poderá ser ampliado às crianças e adolescentes em si-
tuação de orfandade bilateral por razões não relacionadas à COVID-19, 
aplicando-se, no que couber, os demais critérios e condições constantes 
desta Lei.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações próprias consignadas no orçamento do Estado, 
sem prejuízo de outras fontes públicas ou privadas.

Art. 9º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MOÇÃO Nº 047 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.148 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, depois 
de ouvida a Mesa, que seja encaminhado Moção de Aplausos ao Mu-
nicípio de BREJO – MA, pela comemoração do aniversário dos 151 
anos de emancipação política, a ser comemorado no dia 11 de julho 
de 2021.

Em reconhecimento a população natural de Brejo e aos que por 
lá chegam oriundos dos mais diferentes lugares, e que juntos somam 

esforços contribuindo com o desenvolvimento social e econômico da 
cidade.

Por fim solicito, se aprovado o presente, que sejam oficiados os 
chefes do Poder Executivo e Legislativo Municipal, enviando-lhes có-
pia da proposição com o objetivo de dar-lhes conhecimento e publici-
dade. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de junho de 2021. - 
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual 

REQUERIMENTO Nº 264 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro que seja enviado solicitação ao Mi-
nistério da Saúde, ao Excelentíssimo Senhor Ministro Marcelo Antônio 
Cartaxo Queiroga Lopes, pedindo informações 

referentes ao cronograma de envio das vacinas, D-01 e D-02 con-
tra a Covid-19, aos municípios do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de junho de 2021. - 
Neto Evangelista - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1889/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor 
Alexandre Magno Pereira Gomes, informando sobre os altos índices 
de pessoas regularmente vacinadas que contraíram a forma grave da 
COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1890/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, informando sobre os altos índices 
de pessoas regularmente vacinadas que contraíram a forma grave da 
COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1891/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor An-
tônio Bruno Cardoso dos Santos, informando sobre os altos índices 
de pessoas regularmente vacinadas que contraíram a forma grave da 
COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1892/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, informando sobre os altos índices de 
pessoas regularmente vacinadas que contraíram a forma grave da CO-
VID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1893/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, informando sobre os altos índices de pessoas 
regularmente vacinadas que contraíram a forma grave da COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1894/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, informando sobre os altos índi-
ces de pessoas regularmente vacinadas que contraíram a forma grave 
da COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO

DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1895/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Brejão, 
Senhor Ronei Ferreira Alencar, informando sobre os altos índices de 
pessoas regularmente vacinadas que contraíram a forma grave da CO-
VID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1896/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, informando sobre os altos índices de pessoas re-
gularmente vacinadas que contraíram a forma grave da COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1897 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, depois 
de ouvida a Mesa, que seja encaminhado expediente ao Governo do 
Estado do Maranhão e a Secretaria Estadual de Infraestrutura do Mara-
nhão - SINFRA, solicitando a realização de poda e capina nas mar-
gens da MA-034, entre a cidade de Chapadinha/MA e o povoado 
Pirangi/MA, localizado no limite com o estado do Piauí, 

Ressalta-se que atualmente a vegetação encontra-se invadindo a 
pista de rolamento em vários pontos, dificultando a utilização do acos-
tamento, além de obrigar pedestres e ciclistas a trafegar pela MA, ele-
vando o risco de acidentes graves aos usuários da estrada. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de junho de 2021. - 
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1898/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos do Azeitão, Se-
nhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, informando sobre os altos 
índices de pessoas regularmente vacinadas que contraíram a forma gra-
ve da COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1899/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, informando sobre os altos índices 
de pessoas regularmente vacinadas que contraíram a forma grave da 
COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1900/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, informando sobre os altos índices de pessoas regular-
mente vacinadas que contraíram a forma grave da COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1901/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bento, Senhor Carlos Dinho 
Penha, informando sobre os altos índices de pessoas regularmente va-
cinadas que contraíram a forma grave da COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1902/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Benedito do Rio Preto, 
Senhor Wallas Gonçalves Rocha, informando sobre os altos índices 
de pessoas regularmente vacinadas que contraíram a forma grave da 
COVID-19.

Nesse sentido o estudo VEBRA aponta para falhas em imuniza-
ções de pessoas com mais de 70 anos que tomaram as duas doses de 
CoronaVac. Assim sendo, solicitamos testagem desses em anticorpos 
neutralizantes para COVID-19 e, identificada a não imunização, solici-
tamos que sejam disponibilizadas vacinas mais eficazes.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de junho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - 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 
– Com a palavra, o Senhor Deputado Luiz Henrique Lula, por cinco 
minutos, sem apartes. Peço a todos que observem o tempo de 05 minu-
tos para que todos os inscritos tenham a oportunidade de falar. Hoje, já 
temos 06 inscritos. Então, se nós obedecermos aos 05 minutos, todos 
conseguirão falar até o início do horário regimental da Ordem do Dia, 
que é às 10h30. Deputado Luiz Henrique Lula, V. Ex.ª está com a pala-
vra, por 05 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA (sem revi-
são do orador) - Deputados desta Assembleia, internautas que acompa-
nham em tempo real a nossa sessão, deputados e deputadas, muito bom 
dia, Senhor Presidente, eu pedi a fala para poder tratar de uma viagem 
que fiz a Pedreiras, semana passada, que foi a minha primeira viagem 
como parlamentar dessa Casa, como deputado estadual constituído do 
Estado do Maranhão. E lá, naturalmente, a primeira viagem se deve às 
razões de origem, por assim dizer, da minha vida pública. Pedreiras é 
berço da minha primeira filiação partidária, é berço da minha primeira 
candidatura no universo eleitoral, fui candidato a prefeito de Pedreiras e 
ali tudo começou na minha vida pública partidária e eleitoral também. E 
fui lá para poder anunciar a pretensão que temos de constituir a primeira 
semana cultural..., um projeto da..., o fundador da Academia Pedreiren-
se de Letras, membro fundador comigo, que tive a honra de ombreá-
-lo nessa condição da Associação de Poetas e Escritores de Pedreiras. 
Fundador também comigo junto com João, da eletrônica, junto com o 
Manoel Santana e outros companheiros, a Maria José, a Rita, e outros 
companheiros da Rádio Carcará, um projeto de rádio comunitária na ci-
dade de Pedreiras e que, infelizmente, nos deixou precocemente aos 50 
anos de idade, em 2019. E portanto, considerado todos esses elementos, 
o poeta Joãozinho Ribeiro, a professora e cantora Elisa Lago, Ana Ne-
res, comandado todos pelo Weslei Brito e a mim também, na concepção 
do projeto, nós propomos ao Governo do Estado, por meio da Lei de 
Incentivo à Cultura, que é uma indicação que esse deputado fará no dia 
de hoje, o projeto da Primeira Semana Cultural Samuel Barreto, no ani-
versário de vida dele, que é no dia 08 de outubro. Eu estive lá reunido 
com os poetas de Pedreiras, com a família do Samuel, com a Câmara de 
Vereadores de Pedreiras, que eu visitei em sessão plenária e que mesmo 
sem autorização do presidente me fiz na condição de deputado e ali fiz 
essa conexão, me dispus a fazer essa conexão naquela oportunidade 
entre as duas Casas Legislativas em respeito inclusive aos vereadores 
porque entendo que mais do que nós que estamos aqui sediados na Casa 
do Povo, estamos aqui trabalhando na Casa do Povo, a Casa do Povo 
dos Vereadores é a sua própria casa, porque eles são o para-choque, 
digamos assim, dos reclames populares. Portanto, eu dou ciência a essa 
Casa, dessa agenda, e peço naturalmente a solidariedade dos demais 
colegas, dos demais pares, no sentido que a Semana Cultural Samuel 
Barreto possa ser consignada pelo governador, com toda a sensibilidade 
que o governador tem, que está expresso na própria formação dessa lei, 
na própria viabilização dessa lei, que permite aos artistas, aos poetas, 
aos cantores, aos artesãos, a todo o movimento cultural está represen-
tado por meio dela em suas atividades que fazem. Por fim, eu quero 
aqui, presidente, fazer uma explanação sobre um problema grave que 
está acontecendo em São Luís, que é problema um ad eternum, que é o 
problema de transporte, por mais que o sistema tenha melhorado mui-
to, e nós reconhecemos isso na gestão do prefeito Edivaldo Holanda, 
mas ainda temos muitos problemas. Um desses problemas é no Bairro 
Janaína, e que foi, infelizmente, a Associação de Moradores da Janaína 
teve que tomar para si a responsabilidade de dizer que basta, que não dá 
para ter um transporte em que as pessoas para poder se deslocarem para 
o trabalho tenham que dormir na parada, tenham que, por falta de ôni-
bus, por falta de uma planilha de ônibus, de horários que permitam as 
pessoas ou sair de casa ou chegar em casa, as pessoas que trabalham até 
mais tarde, elas não conseguem chegar em casa. Elas estão dormindo 
em parada de ônibus e virando o dia para ir para o trabalho no dia se-
guinte ou parentes fazem grandes jornadas a pé, de mototáxi ou UBER 

para poder sair do seu trabalho para chegar em casa. Isso, portanto, 
chegou no limite, lá na Janaína, eu não sei se isso acontece em outros 
bairros, mas, felizmente, a Janaína sabe se defender, e eles fizeram um 
ato que paralisou toda frota de ônibus daquela região, porque era im-
possível continuar com um serviço tão ruim em que os trabalhos do 
ônibus, os horários do ônibus estavam limitados apenas pouco mais de 
11 e meia, meia noite no máximo. Portanto, todos os trabalhadores que 
precisam chegar em casa e que extrapolavam esse horário não estavam 
em condições de chegar para se recompor, para ver a sua família, para 
poder descansar ou enfrentavam jornadas muito grandes para conseguir 
chegar em casa pela falta de transporte coletivo para a área. Portanto, 
eles fizeram um ato de protesto, paralisaram o sistema e, até aonde eu 
sei, no dia de hoje está tendo uma reunião, nesse exato momento com 
o secretário de Transporte Municipal no sentido de que esse problema 
seja de todo resolvido, inclusive, talvez com a substituição da empresa. 
Eu quero fazer, portanto, o uso também dessa tribuna para...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, deputado, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA – Pois não, 
Presidente, concluindo. Para que problemas como esse também, apen-
sar de ser um problema localizado de São Luís, mas São Luís é a capital 
do Estado, ainda que seja uma tarefa mais talvez da Câmara de Verea-
dores, mas eu acho que a Casa, a Assembleia Legislativa do Estado 
também tem que estar atenta a estes problemas, que são problemas gra-
ves que mexem com a mobilidade urbana. Muito obrigado, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes. 
O próximo orador será o deputado Roberto Costa. Como o deputado 
Marco Aurélio não está aparecendo no vídeo, eu vou chamar o próxi-
mo orador, deputado Roberto Costa. Deputada Dra. Helena Duailibe, 
a senhora não se inscreveu para falar, mas quero registrar a alegria de 
vê-la de volta participando das sessões, já recuperada, a senhora esteve 
sempre nas nossas orações para que restabelecesse a saúde, com brevi-
dade, fico muito feliz em vê-la novamente na ativa, exercendo com a 
competência de sempre o mandato que a população do Maranhão lhe 
concedeu. Deputado Marco Aurélio já apareceu, Deputado Marco Au-
rélio, V. Exª está com a palavra. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Presidente, bom dia! Bom dia a todos os 
companheiros deputados, deputadas, todos que acompanham esta ses-
são. Presidente, primeiramente, eu venho lamentar ao povo de São 
Francisco do Brejão, a toda a família do Prefeito Roney, que, hoje, nas 
primeiras horas do dia, recebemos a triste notícia do seu falecimento. 
Ele foi acometido de um infarto fulminante e essa perda, uma morte 
precoce, uma pessoa que tinha muito pela frente e a gente vem lamentar, 
à família do Prefeito Roney, ao povo de São Francisco do Brejão, pela 
perda de mais um prefeito e a gente lamenta bastante e roga a Deus 
que conforte todos da cidade, e de modo muito especial a família. Eu 
venho, Presidente, ainda destacar uma ação muito importante, uma ação 
muito importante do Governo do Estado, do Governador Flávio Dino 
que chamou para si uma responsabilidade muito importante há vários 
anos e vem concretizando em cada passo que dá para consolidação des-
sa Universidade, que é a UemaSul. Na última semana, na sexta-feira, 
o Governador anunciou um processo que já estava há um bom tempo 
em andamento, de maneira muito discreta, mas que o Estado estava 
construindo os caminhos jurídicos para aquisição de um grande prédio, 
que funcionava a FAMA e depois a Faculdade Pitágoras e o Governo do 
Estado concluiu a aquisição desse prédio, para a UemaSul. Esse prédio 
fica na Godofredo Viana, prédio de vários andares, de um quarteirão in-
teiro, que ocupa um quarteirão inteiro. E esse prédio comporta milhares 
e milhares de alunos. E de uma maneira estratégica, em frente ao prédio 
principal da UemaSul, onde essa Universidade começou ainda como 
UEMA, depois transformou-se em UemaSul, e será muito apropriado 
naquele local, o Governo do Estado ampliar esta Universidade. E eu 
faço questão de como filho dessa Universidade, de uma pessoa que deve 
muito a essa Universidade pela formação profissional e cidadã, de cele-
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brar esse momento. Momento que reforça essa Universidade, que con-
solida cada vez mais. E destacar essa trajetória que desde que foi criada 
a UemaSul, os passos seguros de melhoria da qualidade de ensino, de 
autonomia, de investimentos na pesquisa, na extensão, com ampliação 
do quadro de professores, com a melhoria do campus central, com a 
conclusão que, dentro de pouco tempo, agora será entregue o Centro de 
Ciências Agrárias, que é um outro investimento gigante que o governo 
fez, e já vai ser entregue esse prédio de Ciências Agrárias, que fica na 
região do Colina Parque, perto do Conjunto Vitória, e esse investimento 
ele melhora sobretudo a prática dos cursos de Veterinária, Agronomia, 
Engenharia Florestal e outros que virão. E agora esse novo campus 
que abrigará não só o curso de Medicina, que já está ali chegando ao 
terceiro período, mas também vários outros cursos das mais diversas 
áreas. O governo poderia, de repente, começar agora a construção de 
um novo campus, mas ele preferiu antecipar vários anos que poderiam 
demorar essa obra e já garantiu no presente essa possibilidade, essas 
condições para a expansão da nossa universidade. E eu faço questão de 
destacar também a reforma do Campus, de Açailândia, a implantação 
do Campus de Estreito, destaco ainda que está em andamento o projeto, 
o Programa Caminhos do Sertão, que vai levar vários campi avançados 
de formação de professores, em Amarante, em Itinga, Vila Nova dos 
Martírios, Porto Franco, em várias cidades da nossa região, e sim, pre-
sidente, valeu a pena acreditar nesse sonho, da UemaSul, valeu a pena 
lutar e acompanhar esse movimento legítimo dos estudantes, dos pro-
fessores, apoiando sempre, ajudando sempre, me orgulho sempre em 
lembrar que tive papel muito importante na criação dessa Universidade, 
desde o processo embrionário, das primeiras discussões, sendo relator 
do projeto de lei defendendo fervorosamente nessa Universidade que 
ainda na legislatura passada, nós garantimos essa aprovação de forma 
unânime na Assembleia Legislativa do Maranhão, agradecer ao Gover-
nador Flávio Dino, por apoiar esse sonho, esse sonho legítimo da região 
Tocantina, parabenizar toda a equipe da reitoria, das pró-reitorias, os 
professores, os estudantes da UemaSul. Nós temos cada vez mais uma 
universidade mais forte, pronta para o presente, e sobretudo, preparada 
para o futuro, dessa universidade, sairão muitos e muitas profissionais, 
como já fazem parte da história do nosso povo, mas estarão cada vez 
mais preparados, porque essa universidade cria condições estratégicas, 
para concretizar os sonhos da nossa gente. Agradeço e apoio essa ini-
ciativa, comprimento o Governo do Estado e toda UemaSul, por esse 
momento glorioso, de fortalecimento, da nossa universidade. Era isso 
que eu tinha a dizer, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Marco Aurélio, eu quero aproveitar para lhe dar os parabéns, 
desejar muitas alegrias, muita saúde e que V.Exa. continue sendo esse 
ótimo parlamentar, dedicado à sua Imperatriz, e um bom amigo de to-
dos que têm o prazer de conviver com V.Exa. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 
Muito obrigado, Senhor Presidente, queria estar aí para poder lhe dar 
um abraço e em todos os nossos companheiros, mas eu fiz questão de 
ficar aqui na minha cidade nesse dia, que é muito especial da nossa 
existência. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Roberto Costa. O deputado Roberto Costa não está aparecen-
do aqui. Deputada Betel Gomes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Senhor Presidente, 
hoje, vamos ter Tempo de Partidos e Blocos?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Vamos. Deputada Betel, V.Exa. tem cinco minutos, pode utilizar aqui a 
tribuna. Bom dia!

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) - Bom dia a todos. Mais uma vez, quero agradecer a Deus pelo 
milagre da vida, quero aqui dizer da minha alegria pelo retorno da nossa 
querida deputada Helena Duailibe, muito feliz pela sua recuperação. E 
aproveitar também para parabenizar o deputado Marco Aurélio, pedir 
a Deus que continue abençoando grandemente a sua vida com a saúde, 
alegria e paz. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputa-

das, TV Assembleia e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. 
Toda honra e toda glória sejam sempre para o Senhor. É com muita ale-
gria que ocupo essa tribuna para falar de um momento muito especial 
que participei com o deputado Ciro, da cerimônia de apresentação da 
agenda de compromisso pela alfabetização. Uma iniciativa do Gover-
no do Estado do Maranhão em parceria com a UNDIME, Fundação 
LEMA, Fundação Vale, Instituto Natura, Associação do Bem Comum 
e também colaboração de todos os municípios maranhenses. A agenda 
foi apresentada pelo secretário Educação Felipe Camarão e contempla 
seis eixos: cooperação de incentivos, formação de gestores, produção e 
distribuição de material didático, fortalecimento da gestão municipal, 
comunicação e engajamento, monitoramento e avaliação da aprendi-
zagem. Na ocasião, o Governador Flávio Dino assinou a mensagem 
do projeto de lei que institui o prêmio Escola Digna no valor de 40 a 
60 mil reais para as escolas que apresentarem melhores resultados de 
aprendizagem no segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental. O 
projeto prevê a criação da Bolsa Auxílio Educacional de 600 reais, um 
incentivo financeiro às equipes municipais do Pacto pela Aprendizagem 
formada por articuladores, coordenadores pedagógicos e coordenadores 
da educação infantil que atuam na implementação das ações formativas. 
Vale destacar que o estado vai dar um incentivo financeiro aos muni-
cípios para o desenvolvimento das ações. É importante destacar que a 
base, a educação infantil, o ensino fundamental, é uma atribuição dos 
municípios ficando o ensino médio para o estado, mas é preciso um 
esforço de todos para que as coisas aconteçam. Os índices apresentados 
pelo o secretário, segundo os dados do INEP, dos estudantes concluintes 
do 3º ano do ensino fundamental, 77.30% possuem níveis insuficientes 
de leitura, quase 80% possuem níveis insuficientes de matemática, e 
quase 60% possuem índices insuficientes na escrita, os índices desse 
ciclo de alfabetização no Maranhão são preocupantes, menos de 30% 
são alfabetizados adequadamente, significa dizer que mais de 70% fica-
rão prejudicados em sua trajetória educacional, considerando que uma 
base, uma boa base é o parâmetro para o sucesso nas demais etapas de 
ensino. Quero parabenizar o Governador Flávio Dino e o Secretário de 
Educação Felipe Camarão, por mais essa iniciativa em favor da educa-
ção do Maranhão. Parabenizar também toda as instituições parceiras e 
os 217 municípios por abraçarem essa causa, pois apenas colocando o 
regime de colaboração em prática com a vontade política, a soma de 
esforços, o querer e o fazer de todos será possível reverter esses índices 
que nos entristecem, mas, com essa agenda de compromisso pela alfa-
betização, nasce a esperança de avançarmos no sentido de revertermos 
esse quadro para alcançarmos resultados positivos na base. O Governo 
do Estado tem demonstrado o seu compromisso com a educação não 
apenas na construção de reformas de escolas, mas sobretudo com as for-
mações continuadas por meio do Programa Escola Digna que ao longo 
da gestão vem mudando o cenário educacional. É preciso ressaltar que 
a educação não acontece de forma mágica, mas processual, a educação 
é uma ferramenta poderosa, pois muda a vida da sociedade para melhor. 
Vou finalizar citando uma frase do Governador Flávio Dino: “Qualquer 
placa, qualquer prédio, qualquer busto é perecível. Asfalto é perecível, 
mas a educação é eterna, mudar a vida das pessoas é eterno”. Eu gosta-
ria também aqui de agradecer a Secretaria de Saúde e ao Governo por 
estender o arraial para Buriticupu. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior, o senhor está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, bom dia, senhores deputados 
e deputadas, todos os cidadãos que nos acompanham pela TV Assem-
bleia. Nessa manhã, venho a essa tribuna virtual lembrar da retomada 
dos trabalhos da CPI dos Combustíveis, hoje, a partir das 14h, aqui na 
Assembleia Legislativa, nós vamos retomar a oitiva na CPI dos Com-
bustíveis com representante do Posto Joyce. Uma oitiva que foi adia-
da durante algumas semanas em razão da pandemia da covid-19. Eu 
destaco que estamos chegando nas últimas semanas das investigações 
da CPI e por isso queria enfatizar aqui a importância dos trabalhos de 
todos os membros para que nós possamos chegar a esse resultado que 
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nós já conseguimos constatar. Há indícios fortes de prática de cartel, 
de combinação de valores, inclusive com postos que vêm praticando 
o mesmo valor e alterando o preço praticado ao consumidor com uma 
diferença de 20 minutos, ou seja, no mesmo dia, no mesmo horário, o 
mesmo preço e alterando os valores, seja para mais, seja para menos, 
sempre no mesmo horário. Postos de redes de diferentes, e de distribui-
dores diferentes, demonstra claramente que podemos estar diante de 
mais uma prática de combinação de preços aqui em nosso estado. É 
importante também destacar, com o fim das investigações, esse relató-
rio deve ser apresentado ao Ministério Público, aos órgãos de defesa do 
consumidor, como Defensoria, Procon, e podemos, com certeza, chegar 
ao o que nós tanto desejamos, que é a redução do valor do combustí-
vel ao consumidor maranhense. Eu gostaria também de sublinhar que, 
nessa última semana, nós constatamos um movimento um tanto quanto 
atípico. Movimento esse em que houve uma redução do dólar, houve 
redução do valor cobrado nas refinarias, as empresas, as revendedoras 
de combustíveis, só que essa redução não alcançou o consumidor. E é 
por essa razão que nós temos a convicção de que diante dessas provas, 
nós vamos conseguir alcançar o resultado, que é a redução do valor do 
combustível ao consumidor. Fazendo esse destaque, Senhor Presidente, 
eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade de parabenizar o deputa-
do Luiz Henrique, que, com a ausência do deputado Zé Inácio, ele passa 
a ocupar uma cadeira na CPI dos Combustíveis. Aproveito também para 
parabenizar o deputado Marco Aurélio, por seu aniversário, e destacar 
aqui a minha alegria em ver a deputada Helena Duailibe aqui próxima, 
mesmo que, virtualmente, de nós, perceber que ela está aqui presente 
com toda a saúde, inclusive com o seu cabelo muito bonito, retocou a 
iluminação do seu cabelo, está com uma cor mais viva, e isso muito nos 
alegra, deputada Helena, é claro que a gente fala aqui com bom humor, 
mas a senhora muito nos assustou nesse período, conversava com meu 
querido amigo Flávio Costa, da nossa preocupação com a sua saúde, e 
vê-la aqui de novo me alegra e até me emociona, portanto, bem-vinda 
de volta e não nos assustem mais, por favor. Obrigado, senhor presiden-
te, é o que eu tinha para o momento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Socorro Waquim, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, em especial cum-
primentando todas as deputadas estaduais, cumprimento a volta de 
Helena que nos alegra, como já foi dito por todos os senhores deputa-
dos. Senhor presidente, eu estive há quinze dias em Brasília, como é do 
seu conhecimento, para tratar de vários assuntos. E hoje aproveito para 
falar um pouco do que eu vi, do que eu acompanhei e do que eu entendo 
como importante para o Maranhão. E um dos assuntos que vi lá impor-
tante, foi a questão da discussão intensa do senador Roberto Rocha, 
senador do Maranhão, para com o novo marco legal para as ZEPs do 
Brasil. Então, eu destaco aqui a minha fala rápida a respeito desse as-
sunto, primeiro, porque sou geógrafa, minha especialização sempre foi 
na área de desenvolvimento humano e urbano e entendo como muito 
importante as ZEPs para o Brasil, sabendo nós mesmos que é um assun-
to, desde o governo Sarney, há mais de trinta anos, e que teve esse 
pensamento promissor turístico e desenvolvimentista. Mas hoje, agora, 
nós queremos destacar esse trabalho que foi feito em prol do Maranhão 
e do Brasil mesmo que se possa dizer. Então, eu quero destacar aqui que 
a minha fala vai de encontro exatamente esse entendimento de o Mara-
nhão ser rico de recursos naturais, turísticos e de biodiversidade, está, 
por exemplo, 35% de sua terra da área da Amazônia e quando se desta-
ca que a ilha de São Luis, nós vamos ter aí como atrativo o Porto do 
Itaqui, que ficou um espaço imenso aberto para os mares do mundo in-
teiro, próximo a região do canal do Panamá, dentro da região do centro 
da área de livre comércio, que é a Lauca, e principalmente próximo das 
grandes economias internacionais que movimenta a transação comer-
cial e internacional. E tudo isso ao lado de uma produção intensa de 
minérios, matéria-prima como minério e com uma produção agrária, 
por meio, principalmente da regionalização do Matopiba, que torna o 
Maranhão hoje um estado bastante promissor para o seu desenvolvi-

mento. Então, as ZEPs trazem um novo marco legal aprovado agora no 
dia 23 de junho, e que é preciso destacar, e eu faço questão disso, do 
esforço do senador Roberto Rocha nesse entendimento de desenvolvi-
mento para o Maranhão, ela traz uma grande possibilidade para um 
Estado rico e pobre como é o Estado do Maranhão, e que precisa cada 
dia mais de mais oportunidades, de projetos arrojados, de projetos es-
truturantes, a exemplo do Ceará que soube muito bem utilizar as suas 
ZPEs e que hoje são um sucesso de geração de emprego, renda e de 
economia forte. Portanto, nós ao olharmos assim para o Maranhão e ver, 
passar suas riquezas pelos trilhos e pelas rodovias, ver a sua exportação 
de recursos naturais e agrícolas e ver a possibilidade do despertar de se 
tornar esse centro, grande centro de exportação de agronegócio, quere-
mos também que o Maranhão se transforme em um grande centro in-
dustrial e essas ZPEs trazem essa possibilidade. Por que eu digo isso? 
Digo porque esse novo marco legal vai permitir principalmente que nós 
tenhamos novas regras de funcionamento e condições muito mais com-
petitivas com as grandes potências mundiais somadas às vantagens es-
tratégicas e imbatíveis na Ilha de São Luís com o Porto do Itaqui. Então, 
esse sonho, eu creio, não é só um sonho antigo do senador, presidente 
Sarney, mas é um sonho também do senador Roberto Rocha, mas é um 
sonho de todos maranhenses que querem o melhor para o Maranhão. E 
dentro dessa visão, nós vamos ver a possibilidade de então da criação da 
ZEMA como divisor de águas para história do nosso Estado. Por quê? 
Porque pode ficar para trás um tempo em que o estado via apenas a 
poeira do minério e o apito do trem descendo minério todo para Europa, 
mas poder vir aqui gerar tecnologia, emprego, trazer novas indústrias, 
trazer renda, formação profissional para os maranhenses puderem cada 
dia mais ter condições de sobrevivência de qualidade. Eu vi recente-
mente num artigo, e isso me alegrou também, artigo escrito pelo ex-go-
vernador Zé Reinaldo, que hoje é diretor no Itaqui, do Porto do Itaqui, 
onde ele destaca que também é pensamento do governo Flávio Dino no 
sentido de já se organizar na direção de construir esse novo tempo, esse 
novo tempo de um capital produtivo. Então, ele coloca que já está sendo 
feito um estudo técnico e financeiro e econômico de viabilidade para 
que seja implantado nessa região do Itaqui, e dar como garantia o pró-
prio Porto do Itaqui, a produção de hidrogênio verde, a exemplo do 
Ceará que foi o que tem transformado Ceará num grande estado produ-
tor, um estado rico no País. Portanto, senhor Presidente, senhores depu-
tados, Maranhão inteiro, o que é bom precisa muitas vezes ser colocado 
e eu considero que um novo marco legal aprovado agora pelo Congres-
so Nacional e que sei que foi um esforço muito grande do senador Ro-
berto Rocha vai trazer para o Maranhão essa possibilidade em vermos o 
Maranhão avançar com governos que olhem para a frente, com gover-
nos que tragam o desenvolvimento e possamos finalmente ter uma his-
tória que começou há 30 anos, com o Sarney, possa agora no futuro 
muito próximo estar sendo concretizado. Parabenizo esse trabalho que 
foi feito em favor do Brasil e do Maranhão e digo que nós, enquanto 
deputados estaduais, estamos aqui acompanhando todo o desenrolar 
dessa aplicação da lei para que nós consigamos em um tempo muito 
breve ter um Maranhão estar no melhor lugar que ele possa estar, geran-
do emprego, gerando renda, qualidade de vida e desenvolvimento para 
o seu povo, assim, dizendo essas palavras e destacando aqui o trabalho 
desses dois homens pelo Maranhão, esses homens, aliás, pelo Mara-
nhão, eu quero, ainda finalizar dizendo que hoje para mim é um dia 
muito feliz, gostaria de estar aí, mas eu estou em Timon, porque eu es-
tou aqui recebendo o primeiro lote de cestas básicas que serão dadas 
aqui no Município, por meio de nossa Emenda Parlamentar que foi in-
dicativa e isso me alegra porque a gente priorizou a fome, priorizamos 
esse momento difícil de pandemia severa não só na economia, mas tam-
bém na economia refletida na mesa de cada cidadão, então, estou aqui, 
Senhor Presidente, recebendo esse primeiro lote, estamos contentes, 
vamos fazer uma distribuição organizada com a presença de assistente 
social acompanhando bem esse trabalho, de forma que realmente o ali-
mento chegue no prato daqueles que mais precisam, porque não temos 
vistos no nosso município nenhum programa voltado para essa atenção 
e dessa forma, nós também atendendo o vereador Ulisses, que é do 
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PSD, que nos pediu esse esforço, nós estamos contentes dessa comuni-
cação hoje para todo os timonenses. Então, quero agradecer esse mo-
mento, essa participação, esse destaque que fiz hoje nessa manhã aqui 
com relação a criação desse novo marco legal da Zona de Processamen-
to de Exportação - ZPE, que permitirá a criação da ZEMA com regras 
de funcionamento em condições competitivas, uma das grandes potên-
cias mundiais, isso é uma notícia alvissareira e realmente tudo isso nos 
garante a possibilidade porque estamos, graças a Deus, num estado 
onde estrategicamente a grande Ilha de São Luís está favorável a esse 
desenvolvimento espacial. Muito obrigada, Senhor Presidente, que nos-
so retorno a essa Casa seja coberto de muitas bênçãos, que nós possa-
mos a cada dia mais atento nas questões de nosso estado possamos estar 
colaborando para que o estado do Maranhão desenvolva, cresça e traga 
aos seus maranhenses aquilo que eles precisam ter: comida na mesa. E 
saiamos definitivamente do ranking que é dado pelo IBGE de um estado 
que está nos últimos lugares entre aqueles estados dos brasileiros sequer 
tem possibilidade de ter mais uma refeição por dia na sua mesa. Muito 
obrigada, Senhor Presidente, por esse tempo, muito obrigada a todos os 
deputados por terem me ouvido e ao povo do Maranhão. Que a ZEMA 
traga desenvolvimento efetivo para o nosso estado. Parabéns ao presi-
dente Sarney que há 30 anos vislumbrou, parabéns ao senador Roberto 
Rocha porque agora conseguiu essa articulação.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Eu 
venho aqui nessa tribuna, do retorno dos nossos trabalhos presenciais 
na Casa, eu venho destacar aqui um informe partidário que, na sexta-
-feira, o meu partido, o MDB, partido da nossa querida deputada Socor-
ro Waquim, do nosso querido deputado Arnaldo Melo, aqui nesta Casa, 
nós iremos fazer a nossa convenção estadual, o MDB que tem uma his-
tória muito forte no Brasil, uma atuação muito marcante no Maranhão 
e que foi presidido por muitos anos pelo ex-senador João Alberto, que 
foi o grande líder do nosso partido do Maranhão que fortaleceu a base 
partidária, que fez o partido ser grande no Maranhão e na sexta-feira, 
nós teremos uma mudança no comando do partido, sairá da presidên-
cia, mas continuará tendo uma voz ativa e será o nosso presidente de 
honra, o senador João Alberto. E entrará no comando do partido, na 
presidência do partido a nossa ex-governadora, ex-senadora, ex-depu-
tada federal, uma das maiores lideranças que o Maranhão já teve, que 
é a ex-governadora Roseana Sarney. Roseana assumirá o partido com 
a grande missão de continuar este fortalecimento da nossa legenda, de 
articular o projeto do partido para 2022, fortalecendo a nossa chapa 
proporcional para deputado estadual, elegendo uma grande bancada 
para deputado federal, porque dentro da estratégia do partido em nível 
nacional o Maranhão terá um peso importante na construção de uma 
grande bancada federal que deverá ser capitaneada pela governadora 
Roseana como candidata a deputada federal, mas é importante destacar 
que nós estamos um novo momento no partido, um momento de muita 
união, onde todas as lideranças como o deputado João Marcelo, o de-
putado Hildo Rocha, o ex-senador Edison Lobão Filho, que irá também 
compor o executiva do partido juntamente com nomes que vão compor 
a nossa, que vem da nova geração partidária e aqui eu destaco também o 
nosso Presidente Nacional da Juventude, do MDB, o dr. Assis Filho que 
também já foi Secretário Nacional de Juventude, que também vai conti-
nuar compondo com outros membros a nossa chapa na executiva, mas o 
mais importante a se destacar é que o partido vive a união e todos dentro 
do mesmo pensamento, da importância que o partido terá no processo 
eleitoral de 2022, onde vamos ter um papel fundamental e decisivo den-
tro desse processo. E é necessário que as alianças que vão ser discutidas 
possam ser feitas de forma muito clara, de forma muito transparente, o 
MDB vive um novo momento e, como eu tenho dito, não vai se olhar 
para se pensar no futuro para o retrovisor, mas pensar no Maranhão 
pós-pandemia, pensar no Maranhão onde teremos que ter um projeto 
de reconstrução da economia do nosso estado, porque essa pandemia 
que arrasou o nosso pais e arrasou todos os estados brasileiros, precisa 

ter novamente um projeto de reconstrução, inclusive de geração de em-
prego para garantir a volta dois pais de família ao mercado de trabalho. 
Então, eu acho que a grande preocupação de toda a classe política, de 
todos os projetos que serão apresentados para o Maranhão é exatamente 
pensando no pós-pandemia para que a gente possa restabelecer a igual-
dade dentro do Maranhão, que a gente possa restabelecer a volta do 
emprego para o trabalhador e que o Maranhão volte a viver dentro da 
sua normalidade. E eu acho que o MDB terá um papel decisivo em todo 
esse processo de construção desse projeto e, como eu disse, vai dialogar 
com todas as forças políticas, se forem importantes, inclusive acho im-
portante dialogar com setores que no passado nós tivemos divergências, 
mas o interesse do Estado ele tem que estar acima dos interesses políti-
cos e hoje esse é o pensamento do conjunto do nosso partido. Então eu 
quero destacar aqui a nossa convenção estadual, no dia 2 de julho, agora 
sexta-feira, destacar, de forma muito feliz, a vinda da governadora Ro-
seana para assumir o cargo de presidente do partido, nós iremos compor 
a chapa como seu primeiro vice-presidente, mas o importante é que o 
partido hoje, as decisões todas que serão tomadas, como estão sendo 
tomadas, serão decisões consensuais, ouvindo as lideranças do partido, 
ouvindo os deputados federais, ouvindo os deputados estaduais, ouvin-
do os prefeitos do partido, ouvindo os ex-prefeitos, vereadores, todas 
as lideranças do Maranhão para que a gente possa representar sempre 
um pensamento único em defesa do Maranhão. E Senhor Presidente, eu 
quero destacar, de forma triste, registrar o falecimento do senhor Ale-
mão, Alemão que foi um dos maiores desportistas que nós tivemos no 
Estado do Maranhão. Foi um homem que trabalhou sempre pelo espor-
te, eu quando fui secretário de Esporte do governo aqui no Maranhão, 
tive o contato com o Alemão, da sua história, e acima de tudo, ele foi o 
criador da maior competição esportiva e eu acredito a mais importante 
que nós temos no Maranhão, que são os Jogos Escolares Maranhenses. 
Foi a criação do Alemão que fez com que o JEMS pudesse existir. O 
JEMS que teve um papel fundamental no fortalecimento do esporte, no 
fortalecimento inclusive dos atletas, porque foi por meio do JEMS que 
serviu de peneira, serviu de escola, para que a gente pudesse observar 
os atletas no seu inicio de carreira ainda estudantis e que pudesse ob-
servar os atletas no seu início de carreira ainda estudantil e que pudesse 
depois continuar sua formação e sua vida profissional. Então, eu quero 
aqui destacar de forma triste e lamentar e pedir também, senhor presi-
dente, um Minuto de Silêncio pelo falecimento do Alemão, pela sua 
importância para o Estado, por meio do esporte, por todo trabalho que 
ele desenvolveu ao longo da vida. Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Roberto Costa, a gente fará um Minuto de Silêncio, logo após 
a fala do deputado Dr. Yglésio. Deputado, V.Exa. tem cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Senhor presidente, demais colegas a todos que nos assistem agora 
pela TV Assembleia, fico feliz de voltar esta Casa de maneira presen-
cial, pois acho que atividade parlamentar é essencial como muitas em 
defesa da sociedade de situações como as que aconteceram na sexta-fei-
ra, em Paço Lumiar, quando tive oportunidade de ser convocado por 
dois vereadores: vereador Miércio e vereador Fernando Feitosa, pois 
estamos em cooperação técnica para fazer uma fiscalização no municí-
pio diante da gravidade dos últimos fatos, desde que assumiu a prefeita 
Paula Azevedo, conhecida como Paula da Pindoba, foram destinados 
cerca de cinco milhões duzentos e trinta mil reais de recursos para com-
bate da covid-19 no município e até agora no Portal do TCE prestou-se 
conta apenas de aproximadamente 2 milhões de reais. O destino desse 
restante, de grande volume de recursos permanece indeterminado. Pois 
bem, na sexta, houve uma audiência, primeira surpresa que tive ao che-
gar na sessão da Câmara foi a grande presença de funcionários da pre-
feitura de alto escalão, leia-se: secretários municipais na Sessão. A gen-
te ia ouvir a secretária de Saúde do município, a Daniele, e vi lá 
secretário de Obras, o Valburg; a Gracilda, chefe de gabinete da prefei-
ta; a Dona Luana, que é a secretária de Planejamento, que é o braço di-
reito, a mão forte da prefeita, segundo dizem no município, o que eles 
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falam é que foram acompanhar o que os vereadores da base iam dizer 
em defesa da prefeita. Foi um momento histórico para Paço do Lumiar 
porque foi a primeira vez, Senhor Presidente, que vereadores chamam o 
secretário de Saúde para dentro da Casa para elogiar, porque convoca-
ção normalmente é para inquirir, principalmente quando tem irregulari-
dades como o SAMU que está descredenciado há mais de um ano, 
quando tem estratégia da saúde da família que está descredenciada há 
mais de um ano, quando há portarias ministeriais que mostram que não 
houve prestação de contas, quando tudo isso está dessa forma e chama 
uma secretária de Saúde e aí 15 vereadores elogiam a secretária, tem 
algo muito errado na cosia, tem sinais claros de conchavo ali dentro, sob 
a tutela, a batuta, na verdade, do presidente da Câmara, o Fernando 
Muniz, que foi, diga-se de passagem, extremamente descortês conosco 
na sua recepção dentro daquela Casa. Então, secretários faltaram ao 
trabalho, a secretária, claramente, não está preparada para o cargo tendo 
em vista que não soube responder nem quanto chegou para o município 
para combate a covid-19, vejam vocês, desses dois milhões de recursos 
que estão lá colocados, prestados as contas dentro do TCE, foram gastos 
apenas 200 mil com compras de medicamentos e insumos e gastaram 
quase 2 milhões de reais com limpeza e lavagem de rua que não tem 
efeito prático nenhum em relação à covid-19. É de assustar o que está 
acontecendo em Paço do Lumiar, se gasta 8 vezes mais em Paço para 
lavar rua do que para comprar medicamento para a população. Por isso 
que hoje, em Paço do Lumiar tem o dizer que ninguém nasce em Paço 
do Lumiar por que não tem maternidade até hoje e só se morre no mu-
nicípio porque a assistência à saúde ela é muito ruim. O segundo ponto, 
é em relação a nossa Indicação nº 1707/2021, que tem sido acatada pela 
Prefeitura de São Luís, é a vacinação para os retardatários, apesar deles 
já estarem vacinando os retardatários acima de 40 anos, persiste a nossa 
preocupação com a forma de divulgação, a necessidade de explicar para 
as pessoas a importância de tomar a dose da vacina, há a necessidade, 
inclusive, eu sugiro tanto ao Governo do Estado quanto à Prefeitura de 
São Luís, que conduza uma grande pesquisa de opinião aqui, na verda-
de, uma pesquisa de campo, para saber, de fato, quantos por cento da 
população se vacinou e quem não se vacinou quais foram os motivos. 
Nós precisamos ter um diagnóstico disso, porque nós temos uma notícia 
de sexta-feira que mostra que só de Teresina, dez mil pessoas se vacina-
ram aqui no Maranhão, quando a gente pega 700 mil pessoas vacinadas 
com a primeira dose, aqui em São Luís, eu tenho certeza que mais de 
10% dessas doses foram pessoas do interior que vieram para cá, portan-
to, a gente não pode passar duas falsas impressões. A primeira falsa 
impressão é que a nossa população 80% adulta está vacinada, se a gen-
te começar a vender isso como verdade estaremos incorrendo numa 
falsa verdade que vai nos fazer baixar a guarda para a doença. Nós te-
mos que ter um dado objetivo e dado objetivo só se consegue com pes-
quisa de campo, método estatístico, a Universidade Federal do Mara-
nhão tem um núcleo competentíssimo comandado pelo Professor 
Antônio Augusto Moura da Silva, que está aí para ajudar, o Governo do 
Estado e a Prefeitura tem o ferramental de campo para fazer essa pes-
quisa, e nós precisamos de dados. Falo aqui ainda da revacinação de 
idosos e profissionais de saúde. Pauta que nós temos defendido nos 
meios de comunicação junto ao Ministério Público que tem aderido a 
essa causa, que tem mandado pedido de informações, hoje recebe o 
parecer técnico do Conselho Regional de Medicina a respeito, o presi-
dente do Conselho, ontem, em conversa informal, não sei o que que ele 
vai escrever, porque é sempre uma caixinha de surpresas o que vem 
escrito no papel do que é o pensamento do homem, às vezes, mas se 
manifestou, ontem, favoravelmente, à revacinação dos idosos que to-
maram Coronavac e dos profissionais de saúde diante dos sinais de que 
a vacina não funciona em idosos e nos grupos mais submetidos a altas 
cargas virais. Isso é tão verdade que hoje o Butantan já começou a fazer 
teste da Coronavac, em crianças de 03 a 12 anos, isso nada mais é do 
que uma sinalização de que eles estão buscando uma utilidade para va-
cina para que não se perca o investimento em pesquisa, e o que é ótimo, 
porque se tivermos uma vacina que funcione bem de 03 a 12 anos e que 
consiga ser produzida em larga escala, ela já tem uma utilidade e vamos 

utilizar os outros imunizantes com maior eficácia nas outras faixas etá-
rias, de acordo com o perfil. Eu vou dar o imunizante da AstraZeneca, 
da Pfizer, da Moderna, para os pacientes de alta faixa etária, para as 
pessoas com comorbidade, e vou dar mais proteção para quem precisa 
de mais proteção. Então, esse é o racional, essa é a nossa luta e a expec-
tativa é que o MP adira a essa nossa luta com um ajuizamento nos pró-
ximos dias de uma ação civil pública. Esperamos que isso aconteça. 
Passo aqui também para dar satisfação do nosso trabalho aos nossos 
amigos da proteção animal, tivemos uma reunião na SSP solicitando o 
videomonitoramento na região da Praça dos Gatos, e do Sítio dos Ga-
tos, áreas de abandono animal e de maus-tratos também aos animais de 
maneira recorrente. Acompanharam a reunião, representantes da ONG 
Lar de Noé, e da AMADA, também representantes da Comissão de Pro-
teção dos Animais, também representantes da Comissão de Proteção 
dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil. Solicitamos mais efe-
tividade da Delegacia do Meio Ambiente que hoje está desaparelhada, 
uma delegada, um agente, um veículo, não dá para fazer defesa do meio 
ambiente, não dá para fazer proteção animal assim. Lamento a segunda 
ausência do secretário Jefferson Portela, que não me atendeu novamen-
te, disse que estava numa reunião com o ministro da Justiça de última 
hora, mas chegou lá e minha assessoria viu ele entrando rapidinho com 
Nagib, do DETRAN, e depois com o Dr. Madeira, que eu não sei se foi 
promovido a Ministro da Justiça, recentemente, eu não soube disso, la-
mentavelmente, eu acho que Jefferson Portela tem algum problema 
contra a minha pessoa e não sei o porquê, até porque não tenho mais 
manifestado nenhum tipo de animosidade em relação a ele a despeito da 
gestão ruim que ele tem feito nos últimos meses frente à SSP, por conta 
de estar preocupado apenas com a campanha dele para deputado fede-
ral. Em relação à revacinação, achei excelente aqui o que o governador 
Flávio Dino colocou em relação ao Dose Premiada. Aprovamos hoje na 
CCJ, parabéns ao Governador, uma ação que já está sendo feita em ou-
tros países, na Califórnia, eles reservaram 116 milhões de dólares para 
estimular a população a tomar a vacina, no estado de Ohio, 50 milhões 
de dólares para que as pessoas sejam estimuladas a tomarem a vacina. 
E considero aqui no Maranhão, onde há uma dificuldade das pessoas 
terem o entendimento da necessidade, muita gente tem dificuldade de 
acesso à informação, nós temos aí pelo menos 30% de exclusão digital 
média no Estado. Então, a gente precisa, de fato, de medidas como essa 
de caráter emergencial para estimular as pessoas a se vacinarem. Então 
tem que fazer esse registro positivo ao Governo do Estado e ao Gover-
nador pela coragem de destinar esses 2,7 milhões de reais. Não poderia 
deixar de relatar aqui também, de fazer um apontamento em relação a 
esse escândalo do Governo Federal, do governo Bolsonaro, que é o 
mais honesto de todos os honestos, em relação ao escândalo da Co-
vaxin, a cobrança de propina da sua equipe do Ministério da Saúde, em 
relação a compra da vacina da AstraZeneca, que só mostra que ninguém 
deve ter bandido de estimação. Bolsonaro é só mais um bandido ali na 
Presidência da República ocupando um espaço que precisa ser colocado 
à disposição do povo. Fico feliz de estar também aqui, já finalizando o 
pronunciamento, de ter passado a coleta de 171 assinaturas para Emen-
da de antiprivilégio que o deputado Kim, que conseguiu as assinaturas 
em Brasília para emenda antiprivilégio para reduzir privilégios absur-
dos como, por exemplo: 60 dias de férias de juízes e desembargadores 
e promotores. Não tem nenhum sentido 60 dias de férias para funcioná-
rios de alto escalão, cumprimento do teto constitucional de remunera-
ções, já teve contracheque ano passado de juiz e desembargador de 700 
mil reais. E ainda teve notinha da presidente da Associação Nacional 
dos Magistrados dizendo que acabar com os 60 dias de férias vai esva-
ziar a magistratura. Um advogado no Brasil ganha em média três mil 
reais.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - 65% dos juízes ga-
nham mais de 39 mil reais, será que não vai ter advogado para fazer 
concurso para ocupar essas vagas? Se essa magistratura ficar desapa-
relhada de fato? Eu tenho certeza que sim. Em relação ao preço dos 
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combustíveis desfazendo qualquer tipo de fakenews, porque coisa que 
eu vou jamais admitir é mentira em cima de notícias e, lamentavelmen-
te, as coisas tomam essa proporção, vai haver uma atualização da tabela 
do ato Cotep, em relação à pesquisa de preço, de 10 centavos que vai 
impactar 3 centavos na bomba e isso é em relação à política de preço 
da Petrobras. Porque apesar do dólar ter caído para 4,94, o barril de pe-
tróleo subiu para 75 dólares, por quê? Porque há otimismo do mercado 
em relação à retomada da economia. Então, mesmo dólar tendo caído 
o preço do barril Brent da commodity internacional subiu. Então, não 
adianta. Ou resolve a política de preços da Petrobras ou não adianta 
fazer discussão apenas do ICMS, apenas da culpa do dono do posto de 
combustível, tem que falar sério sobre combustível, que é problema de 
macroeconomia. Muito obrigado, presidente, obrigado pela sua tolerân-
cia de sempre. 

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

Deputado Wellington estava inscrito, fica transferido para o Pequeno 
Expediente da próxima Sessão. Medida Provisória nº 357, de autoria do 
Poder Executivo (lê). Com parecer favorável das comissões. Deputado 
Wellington está inscrito para discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor presidente deputado Othelino, demais 
membros da Mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, 
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV As-
sembleia, nosso mais cordial, bom dia! Que Deus seja louvado. Se-
nhor Presidente, chama nossa atenção, nesse primeiro documento a ser 
analisado, mais uma vez, o Governo do Estado que tanto criticava as 
medidas provisórias, inclusive tem um livro de sua coautoria criticando 
as medidas provisórias, e, mais uma vez, passa por cima do Legislati-
vo, mais uma vez, humilha esta Casa, permanentemente, medida pro-
visória, medida provisória, medida provisória, medida provisória. E aí 
estamos diante de mais uma discussão. Eu vou me ater principalmente 
à transparência ou somente à transparência. Com relação ao projeto em 
tela, alvo da medida provisória do Governo do Estado com relação à 
destinação de dois milhões e setecentos e mil reais para a vacinação 
de segunda dose, para as pessoas vacinarem de segunda dose. Então, 
solicitamos informações ao Governo do Estado com relação à trans-
parência, todos os projetos que são bons para a população do Estado 
do Maranhão, nós votamos a favor, não somos contra. Mas fazemos os 
questionamentos pertinentes, principalmente com relação à transparên-
cia, com relação a origem dos recursos, com relação a esses sorteios, 
como são feitos, esse banco de dados para a segunda dose, são bancos 
de dados de onde? São coletados em dados que são colocados no site do 
Ministério da Saúde? Ou são informações recortadas, são recortes, são 
partes, informações somente da Secretaria de Estado da Saúde? Ou da 
Secretaria de Município? Então de onde são esses dados? De onde são 
essas informações? E a transparência desse sorteio, como é que é fei-
to esse sorteio? Então estamos solicitando informações ao Governo do 
Estado para que possa prestar esclarecimentos não ao deputado Wellin-
gton, mas à Assembleia Legislativa, ao Poder Legislativo que tem a sua 
função regimental, constitucional de fiscalizar as ações do Executivo, 
bem como a aplicação do dinheiro público. Então, estamos solicitando 
as informações ao Governo do Estado com relação à transparência des-
ses dados que são coletados da Prefeitura, são coletados do Governo do 
Estado, bem como também o sorteio. E o que nós temos observado é a 
forma midiática que o Governo do Estado tem apresentado, indo para 
os canais de TV, para as emissoras de TV e colocando os secretários, 
secretários que são candidatos a deputado federal, secretários que são 
candidatos a deputado estadual, para estar fazendo sorteio. Totalmente 
de forma impessoal, estamos inclusive solicitando investigação do Mi-
nistério Público pela forma como o Governo do Estado está divulgando, 
o Governo do Estado entre aspas, como o Flávio Dino está divulgando, 
o Exmo. Senhor Governador do Estado do Maranhão divulga o sorteio 
que é do Governo do Estado, que deveria ser uma ação de Estado e não 
uma ação de Governo, e muito menos uma ação de poder, uma ação 

pessoal, e com a logomarca Flávio Dino Governador, ferindo de morte 
o princípio da impessoalidade, do artigo 37 da Constituição Federal, os 
princípios básicos que regem a administração pública. Então, mais uma 
vez, nós estamos em busca de transparência, a falta de transparência 
do Governo do Estado, que só sabe questionar o Governo Federal, só 
sabe questionar o Governo Federal, no último final de semana vai ao 
Twitter, vai às redes sociais questionar o Governo Federal com relação 
a compra de vacinas. Tem que ser esclarecido? Tem que ser esclarecido. 
O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós cobramos transparência, 
cobramos informações do Governo Federal, do Governo do Estado, das 
prefeituras, agora o que chama atenção é o Governador Flávio Dino das 
redes sociais, o Governador Flávio Dino do Twitter que pede esclare-
cimentos, que pede informações, que pede transparência ao Governo 
do Estado que suscita dúvidas sobre a possibilidade de improbidade na 
compra de vacina, mas esquece que ele autorizou a compra de respira-
dores pelo Consórcio Nordeste, um montante de 49 milhões pelo Con-
sórcio Nordeste, o Estado do Maranhão levou um ferro, levou um cano, 
levou um prejuízo, pagou antecipadamente 4 milhões e 900 mil reais 
por 30 respiradores, superfaturados, pagos adiantados, e que até hoje 
não foram entregues. Mostra mais uma vez a incoerência, mais uma vez 
a hipocrisia do governador Flávio Dino, questiona a compra do governo 
federal, suscita essa dúvida, esse questionamento, por parte da CPI no 
Senado, mas ele esquece que, até hoje, nunca prestou esclarecimen-
to. Muita gente reclama que já foi bloqueado pelo governador Flávio 
Dino, eu acho que eu sou um dos poucos, faço os questionamentos e 
não fui bloqueado e vou continuar fazendo questionamentos, perguntar 
não ofende. Governador Flávio Dino, cadê os 4,9 milhões para compra 
de respiradores? Trinta respiradores superfaturados, pagos adiantados 
que era para ter sido entregues dia 28 de abril de 2020. Quantas vidas 
teriam sido salvas? Quantas vidas teriam sido salvas se esses respira-
dores tivessem chegado a tempo? Então, a nossa luta permanente em 
busca de transparência. E com relação ao Projeto, para finalizar, Se-
nhor Presidente, estamos solicitando todas as informações ao Governo 
do Estado para que possam prestar os esclarecimentos à Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os 
que forem contrários se manifestem. À Promulgação. Projeto de Lei nº 
307, de autoria do Poder Executivo (lê). Tem Pareceres favoráveis das 
Comissões, o deputado Wellington está inscrito para discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) – Senhor Presidente, eu vou direto ao ponto. Com re-
lação ao projeto em tela discutido neste momento, enviado o projeto de 
Lei à Assembleia Legislativa 320/2021 que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, Secretaria de Estado de Governo, a SEGOV, crédito especial, no 
valor... Acho que eu peguei o projeto errado aqui.... Senhor presidente, 
só porque eu estava fazendo referência ao...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ao Projeto de Lei n. º 307.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Isso, 
havia solicitado aqui, eu estou falando aqui já do item 03, é do item 02 
com relação ao aditivo do crédito. Muito obrigado à Mesa, a Mesa, 
sempre muito eficiente, muito prestativa, mais uma vez, muito obrigado 
pela rapidez em me socorrer aqui. Então, mais uma vez, a discussão é o 
item 02 da pauta de hoje, com relação à Mensagem 063, projeto de lei 
ordinária 307 que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos 
aos contratos de empréstimos externos firmados entre o Estado do Ma-
ranhão e o Banco Internacional de Desenvolvimento. Diferente do pro-
jeto anterior, diferente da medida provisória anterior, muito embora te-
nhamos questionado a medida provisória e também questionamos a 
falta de transparência do Governo do Estado, esse projeto, senhor presi-
dente, eu não tenho como votar a favor, a falta de transparência do Go-
verno do Estado endividando ainda mais o estado com mais aditivo, 
então não tem como votar a favor. E a nossa luta permanente. Prova 
disso que nós trabalhamos com coerência, eu fui eleito, em 2014, na 
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base do governador Flávio Dino, e eu não só votei como pedi voto para 
o governador Flávio Dino, em 2014, e não pedi nada, não fui beneficia-
do em nada, eu não bati à porta do PCdoB, à porta do governador Flavio 
Dino, à porta do comitê para solicitar um litro de combustível, e, pelo 
contrário, eu andava pelo estado do Maranhão com a imagem, com a 
foto do governador Flávio Dino, com o do vice-governador Brandão, 
com o do senador Roberto Rocha, da deputada Eliziane Gama. Eu per-
corri o Maranhão, de forma responsável, de forma coerente, e sem nun-
ca ter solicitado e ter pedido nada, e assim eu tenho mantido o meu 
mandato de forma coerente, de forma correta, de forma sensata. E mes-
mo sendo da base do governador Flávio Dino, sempre questionei, votei 
sempre a favor do que era bom para o estado do Maranhão, mas fiz os 
meus questionamentos, eu não podia ficar contra professores, eu não 
podia ficar contra servidores públicos, eu não podia ficar contra policial 
militar, e sempre mantive o meu posicionamento na Assembleia Legis-
lativa em defesa da população, em defesa dos servidores públicos, dos 
professores, dos policiais militares e policiais civis. E chegou o momen-
to que cansei da quantidade de mentiras do Governo do Estado. E uma 
das primeiras mentiras atestadas, porque eu fui lá visitar em loco, foi 
quando o Governo do Estado fez uma minireforma, na verdade, pintura, 
lá no Cintra, e ele disse: “Vejam como Cintra está bonito!” e eu fui lá, 
verifiquei, grades enferrujadas, janelas quebradas, reclamação de pro-
fessores, de alunos, e ali começou a cair a ficha do governo da mentira, 
do desgoverno, e não podia compactuar, não podia fazer parte, não po-
dia estar no governo. E algo que eu sempre tive foi coerência política, e 
a partir daí comecei a fazer uma fiscalização mais rígida e oposição ao 
Governo do Estado. Muito embora já sofria perseguição, por parte de 
alguns aliados do governo, de secretários, por ter o meu posicionamen-
to na Assembleia Legislativa de forma atuante, fiscalizando, cobrando. 
Porque, na verdade, nós, de oposição, fazemos um grande serviço ao 
Governo do Estado ao mostrar as irregularidades, ao cobrar transparên-
cia, podem ter certeza disso. E aí comecei a fazer oposição ao Governo 
do Estado, mas oposição com seriedade, oposição com responsabilida-
de, e o mais importante, não só apontando as falhas, os problemas, os 
erros, mas apontando também as soluções para o problema. Votei três 
vezes contra o aumento de impostos – votei três vezes contra aumento 
de impostos - a luta permanente para baixar os combustíveis no Estado 
do Maranhão, e principalmente a luta para diminuir o ICMS. Amanhã, 
dia 1º de julho de 2021, mais uma vez, vai aumentar o preço dos com-
bustíveis no Estado do Maranhão e a culpa não é das refinarias, não teve 
aumento do governo federal nas refinarias, a culpa não é do dono dos 
postos de combustíveis, não é dos postos, a ideia, a possibilidade de 
criminalizar os donos de postos de combustíveis, o objetivo nosso não 
é esse. Temos uma CPI na Assembleia ao qual eu faço parte e o nosso 
objetivo não é esse, mas que possam ser prestados os esclarecimentos e, 
se porventura alguém cometeu algum erro, algum deslize, que possa ser 
identificado e punido, conforme a legislação. Mas o objetivo não é cri-
minalizar dono de posto, geram mais de 6 mil empregos, arrecadação 
do Governo do Estado é do ICMS dos combustíveis. Então, não pode-
mos colocar na fogueira e queimar donos de postos de combustíveis, 
dono de postos de combustíveis está sendo humilhado, estando no seu 
ponto de trabalho, aí chega um cliente revoltado que ouviu falar numa 
rede social e aí ameaçando, xingando, esculhambando, a ofensa, a hon-
ra de homens de bem. Homens trabalhadores que contribuem para o 
crescimento do Estado. Então, o nosso objetivo não é criminalizar dono 
de posto, pelo contrário, empresário do Estado do Maranhão, donos de 
postos têm o meu apoio, frentistas, aquele que trabalha diariamente ali 
atendendo cliente, que às vezes recebe vários impropérios, xingamen-
tos, tem o nosso apoio. E a CPI na Assembleia Legislativa tem um ob-
jetivo: reduzir, baixar o preço do combustível no Estado do Maranhão. 
Se for identificada alguma irregularidade em posto de gasolina, que 
possa ser encontrado, que possa ser punido, de acordo com a lei. Que 
possa ser baixado o preço do combustível, por conta do ICMS, e a nos-
sa luta permanente. Prova disso que nós apresentamos o requerimento 
aqui na Assembleia e até hoje o secretário não prestou esclarecimentos. 
Hoje estou apresentando ao presidente da CPI, apresentado ao relator 

da CPI uma solicitação para que, na próxima semana, o secretário de 
Fazenda possa prestar os esclarecimentos. Houve uma falha de comuni-
cação inicialmente e estamos apresentando um requerimento para que 
ele possa prestar os esclarecimentos. Por que estou falando isso? Por-
que eu tenho meu posicionamento na Assembleia Legislativa pautado 
na coerência, se eu votei contra o aumento de impostos, se eu tenho 
lutado para baixar o ICMS dos combustíveis do Estado do Maranhão e 
agora o governador vem mais uma vez fazer aditivo com relação aos 
empréstimos? Wellington, você votou a favor o empréstimo? Votei, por 
achar importante para o Estado do Maranhão, mas a partir do momento 
que não tem transparência, eu tenho que continuar fiscalizando e co-
brando as informações do Governo do Estado do Maranhão. Então no 
item 2, meu voto contrário, no item 2 não contem com o deputado 
Wellington e é assim que eu faço de forma coerente. O item 1 da pauta, 
projeto do Governo do Estado, fiz os questionamentos pertinentes com 
relação à falta de transparência, com relação à medida provisória que 
poderia dar mais atenção ao Poder Legislativo, mas votei a favor, fazen-
do os questionamentos pertinentes e necessários. Segundo item, voto 
contrário por encontrar indícios de falta de transparência e que o Gover-
no do Estado não respeita essa Casa, somente manda o projeto e aí é 
aprovado de qualquer forma, endividando o estado e não sabemos o 
teor, não sabemos os detalhes e fica por isso mesmo e votado de forma 
atabalhoada, votado de forma às pressas, passa pela CCJ, vem para a 
Assembleia Legislativa, infelizmente, como somos minoria, somos só 
três deputados de Oposição: deputado Wellington do Curso, deputado 
César Pires, deputado Adriano e aí nós temos que ter muita atenção nos 
projetos, muito embora não temos como travar a pauta, não temos como 
pedir vista, nós temos que estar atento pelo menos para a discussão, 
para demonstrar para a sociedade o que está acontecendo na Assembleia 
Legislativa. E fazemos isso de forma muito transparente, o nosso man-
dato é assim. Prova disso que no último final de semana estivemos na 
cidade de Peri Mirim, a pedido dos professores, a pedido dos servidores 
públicos municipais, porque o prefeito tem desrespeitado a legislação, 
duas leis aprovadas no município de Peri Mirim e que o prefeito aten-
deu o sindicato em janeiro, em fevereiro e não atende mais o sindicato 
e nós estamos nessa luta em defesa dos professores, dos servidores pú-
blicos do município de Peri Mirim e porventura se não forem atendidos, 
vamos solicitar informações e também acionar o Ministério Público 
para que possa fazer a fiscalização e o cumprimento da lei, o fiel cum-
pridor das leis, o Ministério Público, será acionado na cidade de Peri 
Mirim para que possa verificar o que está acontecendo na cidade, da 
mesma forma na cidade de Paulo Ramos, a nossa luta para que todos 
sejam nomeados na cidade de Paulo Ramos. Fizeram o concurso públi-
co, o Governo do Estado dá um mau exemplo, não nomeou os aprova-
dos, os prefeitos começam a fazer da mesma forma, está acontecendo 
na cidade de Paulo Ramos, os aprovados no concurso da cidade de Pau-
lo Ramos contem com a defesa e com o apoio do deputado Wellington. 
E no mais tardar no início agora de julho, estaremos na cidade de Paulo 
Ramos, numa reunião específica, diretamente com os aprovados do 
concurso da cidade de Paulo Ramos, para tratar do assunto. Todos os 
aprovados do concurso de Paulo Ramos, contem com a luta e a defesa 
do Deputado Wellington para a efetivação de todos vocês. Já foram 
nomeados, então a nossa luta permanente em defesa da população do 
Estado do Maranhão. Concluindo, Senhor Presidente, eu voto contrário 
do Deputado Wellington, pela falta de transparência do Governo do Es-
tado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
o Deputado Rafael vai encaminhar, por cinco minutos. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Rapidamente, Senhor Presidente, apenas para colocar aos de-
mais pares, que o deputado Wellington colocou sobre esse projeto de 
aditivo ao empréstimo que o Governo do Estado já havia contratado. 
Esse aditivo, ele trata apenas da substituição da taxa de juros e aí o 
empréstimo foi tratado na taxa LIBOR, que é a London Interbank Of-
fered Rate, pela taxa SORF, a Secured Overnight Financing Rate, me-
diante a observância dos termos e condições estabelecidas pelo artigo 
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29 da lei complementar nº 178. Na mensagem, o Senhor Governador, 
ele traz que a substituição decorre do fato de a taxa LIBOR apresentar 
vulnerabilidade e risco para a estabilidade financeira, em especial pela 
possibilidade de manipulação do valor, de modo que em 2013, o G20 
criou o Grupo Diretor do setor oficial que convocou bancos centrais 
e autoridades regulatórias para revisar as principais taxas de juros de 
referência delimitando-se à época que considerando as implicações ju-
rídicas operacionais e financeiras para os participantes do mercado setor 
público e privado. A transição da Libor para as taxas livres de risco e 
ser realizada no calendário, no ano calendário de 2021, basicamente 
cumprindo uma burocracia implantada pelos organismos internacionais 
para que possam esses contratos empréstimos ter mais segurança jurí-
dica. Então, é apenas isso, não incrementa aditivo de valor ou de prazo, 
é apenas alteração da taxa de juros. Então, é esse o encaminhamento e 
peço a colaboração dos colegas, dos demais pares, para aprovação da 
matéria. Era esse o meu pronunciamento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Os que forem contrários se manifestem. Aprovado com os votos con-
trários dos deputados Wellington do Curso e César Pires. Item 3 da 
pauta: Projeto de Lei nº 320, de autoria do Poder Executivo (lê). De-
putado Wellington, V.Exa. tem dez minutos para discutir. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 
4º da pauta. Projeto de Lei n.º 506, de autoria deputado Adelmo Soares 
(lê) Em discussão. Em votação, deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 167, de auto-
ria do deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação, deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei n.º 
169, de autoria do deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação, 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 
de Resolução Legislativa 015, de autoria do deputado Roberto Costa 
(lê). Em discussão. Em votação, deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. À promulgação. Requerimentos à deliberação 
do plenário. Os requerimentos dos itens 08 e 09, foram transferidos, a 
pedido do autor. Item 10. Requerimento nº 258, de autoria do deputa-
do Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação, deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Item 11. Requerimento nº 260, de 
autoria do deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação, deputa-
dos que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 
261, de autoria do deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação, 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requeri-
mentos à deliberação da Mesa. Os itens 13 a 20 vão sendo transferidos, 
a pedido do autor; o item 21 também transferido, a pedido do autor; o 
item 22 também está transferido, a pedido do autor; o item 23, último 
item da pauta, requerimento nº 256, de autoria do deputado Wendell La-
ges, solicitando que seja enviada a Mensagem de Pesar aos familiares 
e amigos, do advogado senhor Tarcísio Henrique Muniz Chaves, pelo 
seu falecimento ocorrido em 20 de junho do corrente ano. Como vota a 
deputada Cleide Coutinho? Deputada Cleide, é Requerimento de Pesar, 
item 23 da pauta, nós não estamos lhe ouvindo, deputada Cleide. 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Deferido

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o requerimento. O deputado Roberto Costa solicitou que fizés-
semos um Minuto de Silêncio em razão do falecimento do Claudio Vaz 
dos Santos, conhecido como Alemão, peço a todos que fiquemos em 
posição de respeito para fazermos um Minuto de Silêncio. Tempos dos 
Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Independente. Declina. Bloco 
Parlamentar Solidariedade/PP. Declina. Bloco Parlamentar Democráti-
co. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. PSDB. Declina. Partido 
Verde. Declina. Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão de 
Ordem) - Antes de encerrar a Sessão, só para registrar, hoje, no dia de 
hoje, começa, enfim, o julgamento no Tribunal do Júri a respeito do fe-
minicídio da Mariana. E é importante destacar esse dia de hoje, porque 
já um tempo vem a discussão, algumas manobras jurídicas sendo feitas 

durante a marcação dessas audiências, a última, Senhor Presidente, de-
pois do juiz negar todos os pedidos dos advogados do réu, os advogados 
simplesmente deixaram o Tribunal do Júri, abandonaram a causa, e foi 
necessário fazer um novo adiamento, sob pena de se o réu não consti-
tuísse novos advogados, fosse colocado Defensoria Pública para fazer 
a defesa. Hoje, então, se inicia, enfim, esse julgamento. Nós esperamos 
em Deus e na justiça dos homens que a justiça possa ser feita e possa ser 
o réu finalmente condenado por este brutal feminicídio ocorrido aqui na 
cidade de São Luís.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Feito o registro. 

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

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2021 
referente à ARP nº 005/2021, Pregão Eletrônico nº 001/2021-CPL/
ALEMA e Processos Administrativos nº 0883/2021-ALEMA e 
2934/2020-ALEMA. OBJETO:  Aquisição de material de consumo 
odontológico. CONTRATADA: ODONTOMED HOSPITALAR LT-
DA-EPP, CNPJ nº 03.664.454/0001-55. VALOR DO EMPENHO: R$ 
36.601,60 (trinta e seis mil seiscentos e um reais e sessenta centavos). 
NOTAS DE EMPENHO: 2021NE000748, de 03/05/2021, no valor de 
R$ 17.066,50 (dezessete mil e sessenta e seis reais e cinquenta centa-
vos); 2021NE000749, de 03/05/2021, no valor de R$ 19.535,10 (deze-
nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e dez centavos). BASE LE-
GAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Processos Administrativos 
nº 0883/2021-ALEMA e 2934/2020-ALEMA. PRAZO DE FORNE-
CIMENTO: 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura 
da Ordem de Fornecimento. DATA DA ASSINATURA: 23/06/2021. 
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão – Melina Sá Vieira Costa – Fiscal do Contrato; Valney de Freitas 
Pereira - Diretor Geral; ODONTOMED HOSPITALAR LTDA-EPP, 
CNPJ nº 03.664.454/0001-55 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 24 
de junho de 2021.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E RESULTA-
DO FINAL DO CERTAME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021-
CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3320/2020-AL

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, por meio de 
sua Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público o resultado 
da habilitação da licitação em epígrafe:

Inabilitada: 
1) Frontal Obras e Serviços LTDA – ME, vez que nos termos do 

parecer técnico constante do processo administrativo em epígrafe:
a) Quanto a qualificação técnica operacional: “a licitante não 

comprova que executou serviços com quantidades e características se-
melhantes ao objeto da licitação, conforme estabelece o termo de refe-
rência”;

b) Quanto a qualificação técnica profissional: “a licitante não 
comprova que seu responsável técnico executou serviços com quantida-
des e características semelhantes ao objeto da licitação em seus atesta-
dos de capacidade técnica, conforme estabelece o termo de referência”. 

O processo de licitação se encontra com vista ao licitante no pra-
zo legal de recurso, nos termos do art. 109, IV, da Lei nº 8.666/93. No 
mais, informa aos interessados que restou fracassado o certame. São 
Luís, 01 de julho de 2021.

André Luís Pinto Maia. Presidente da CPL/ALEMA




