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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 três de fevereiro de dez mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

ges. 
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, Ariston, Arnaldo 
Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, De-
tinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hor-
tegal, Duarte Júnior, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor 
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, 
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  
Zé Inácio Lula. Participaram remotamente os Senhores Deputados An-
tônio Pereira, Edivaldo Holanda, Edson Araújo e Zito Rolim. 

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins 
Rezende, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Fábio Mace-
do, Mical Damasceno e Pastor Cavalcante. 

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 - 
Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária que fará a leitura do texto 
bíblico e do resumo da Ata da sessão anterior.

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº  037 /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de feve-

reiro de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.
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Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-

ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 038 /2021

Proíbe o uso de elevadores por 
crianças desacompanhadas de pessoa 
maior de 18 (dezoito) anos, no âmbito do 
Estado do Maranhão e dá outras providên-
cias.

Art. 1º Fica proibido o uso de elevadores por crianças desacom-
panhadas de pessoa maior de 18 (dezoito) anos, seja em edifício resi-
dencial, comercial ou de outra natureza, em todo Estado do Maranhão.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se criança a pessoa me-
nor de 12 (doze) anos, nos termos da Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 4º Os responsáveis pela administração dos elevadores de que 
trata o art. 1º deverão afixar informativos contendo as normas de segu-
rança para o seu devido uso, nos termos da legislação em vigor, dispon-
do inclusive acerca das obrigações estabelecidas por esta Lei.

Parágrafo único. A critério da administração dos elevadores, os 
informativos poderão ser feitos por cartazes ou tecnologias, mídias di-
gitais ou audíveis.

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o admi-
nistrador, o condomínio ou o responsável pelo imóvel, conforme o caso, 
às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras sanções de natureza 
civil ou penal cabíveis:

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; e,
II - multa, a partir da segunda autuação.
Parágrafo único. A multa prevista no inciso II deste artigo será fi-

xada entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
a depender das circunstâncias da infração, das condições financeiras 
e do porte do condomínio, devendo ser revertido em favor de fundos 
estaduais que tenham dentre os seus objetivos a defesa e a proteção de 
crianças e adolescentes.

Art. 6º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas ins-
tituições públicas ensejará a responsabilização administrativa de seus 
dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável, sem prejuízo 
de outras sanções de natureza civil ou penal cabíveis.

Art. 7º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-

mão”. - São Luís, 02 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

JUSTIFICATIVA

No Brasil tivemos um caso de bastante repercussão na sociedade 
que foi o caso do garoto Miguel, que ocorreu no estado de Pernambuco, 
no início do mês de junho deste ano. 

A ex-patroa da mãe do garoto Miguel, a primeira-dama de Tamandaré, 
Sari Corte Real, foi denunciada por abandono de incapaz que resultou em morte 
e espera julgamento em liberdade. Ela deixou o garoto sozinho num elevador do 
prédio, momentos antes da morte.

O objetivo dessa lei, é colaborar com a tutela dos direitos da 
criança, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, para 
evitar casos como esses e outros.

O artigo 1º do ECA, prevê o princípio da proteção integral, Con-
forme Nucci, este é um dos princípios exclusivos do âmbito da tutela 
jurídica da criança e do adolescente:

Significa que, além de todos os direitos assegurados aos adul-
tos, afora todas as garantias colocadas à disposição dos maiores de 
18 anos, as crianças e os adolescentes disporão de um plus, simbo-
lizado pela completa e indisponível tutela estatal para lhes afirmar a 
vida digna e próspera, ao menos durante a fase de seu amadurecimen-
to. (NUCCI, 2015)

Nessa perspectiva, toda legislação em prol de ratificar essa prote-
ção integral é bem-vinda ao mundo jurídico, corroborando com a previ-
são constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesses termos, pedimos aos nobres pares o apoio para a aprova-
ção desse importante projeto de lei.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. - São Luís, 02 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

REQUERIMENTO Nº 045/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) FABIO 
JOSE GENTIL PEREIRA ROSA, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Caxias e desejo sucesso frente a Administra-
ção Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 046/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimen-
to Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que 
seja enviada Mensagem de Congratulação a(o) JOSE FRANCISCO 
LIMA NERES, parabenizando pela posse como Prefeito(a) Municipal 
de Codó e desejo sucesso frente a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 047/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) LUIS 
FERNANDO SILVA DOS SANTOS, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Humberto de Campos e desejo sucesso fren-
te a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 048/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) WALA-
CE AZEVEDO MENDES, parabenizando pela posse como Prefeito(a) 
Municipal de Icatu e desejo sucesso frente a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 049/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) FRAN-
CISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de Imperatriz e desejo sucesso frente a Ad-
ministração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 050/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) BENE-
DITO DE JESUS NASCIMENTO NETO, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de Itaperucu Mirim e desejo sucesso frente 
a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 051/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) MAU-
RA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de Lago da Pedra e desejo sucesso frente 
a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 052/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) SOLI-
MAR ALVES DE OLIVEIRA, parabenizando pela posse como Pre-
feito(a) Municipal de Matões do Norte e desejo sucesso frente a Ad-
ministração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 053/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) AMAU-
RY SANTOS ALMEIDA, parabenizando pela posse como Prefeito(a) 
Municipal de Mirinzal e desejo sucesso frente a Administração Muni-
cipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 054/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) MIL-
TON JOSE SOUSA SANTOS, parabenizando pela posse como Pre-
feito(a) Municipal de Morros e desejo sucesso frente a Administração 
Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 055/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) EUDES 
DA SILVA BARROS, parabenizando pela posse como Prefeito(a) Mu-
nicipal de Raposa e desejo sucesso frente a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 056/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) RAI-
MUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de Nina Rodrigues e desejo sucesso frente 
a Administração Municipal.
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A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 

alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 057/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) RONIL-
SON ARAUJO SILVA, parabenizando pela posse como Prefeito(a) 
Municipal de Primeira Cruz e desejo sucesso frente a Administração 
Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 058/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) PEDRO 
PAULO CANTANHEIDE LEMOS, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Presidente Juscelino e desejo sucesso frente 
a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 059/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) JOÃO 
LUCIANO SILVA SOARES, parabenizando pela posse como Prefei-
to(a) Municipal de Pinheiro e ao Excelentíssimo ELIZEU DE TAN-
TAN, parabenizando pela posse como Presidente da Câmara Municipal 
de Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 060/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) ALE-
XANDRE COLARES BEZERRA JÚNIOR, parabenizando pela 
posse como Prefeito(a) Municipal de Pindaré-Mirim e desejo sucesso 
frente a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 061/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) DO-
MINGOS ERINALDO SOUSA SERRA, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de Pedro do Rosário e desejo sucesso 
frente a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 062/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) RAI-
MUNDO DE OLIVEIRA FILHO, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Paulino Neves e desejo sucesso frente a Ad-
ministração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 063/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) ENO-
QUE FERREIRA MOTA NETO, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Pastos Bons e desejo sucesso frente a Admi-
nistração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 064/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) VANES-
SA QUEIROZ FURTADO FERRO, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Paraibano e desejo sucesso frente a Adminis-
tração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 065/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) MARIA 
PAULA AZEVEDO DESTERRO, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Paço do Lumiar e desejo sucesso frente a 
Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 066/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) JOSE 
CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Vargem Grande e desejo sucesso frente a Ad-
ministração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 067/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) RAI-
MUNDO NONATO ABRAÃO BAQUIL, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de Tutóia e desejo sucesso frente a Admi-
nistração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 068/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) FER-
NANDO PORTELA TELES PESSOA, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de Tuntum e desejo sucesso frente a Ad-
ministração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 069/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) DINAIR 
SEBASTIANA VELOSO DA SILVA, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Timon e desejo sucesso frente a Administra-
ção Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 070/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) LAHE-
SIO RODRIGUES DO BONFIM, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de São Pedro dos Crentes e desejo sucesso fren-
te a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 071/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) ALE-
XANDRE MAGNO PEREIRA GOMES, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de São João dos Patos e desejo sucesso 
frente a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 072/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) LEAN-
DRO OLIVEIRA DA SILVA, parabenizando pela posse como Prefei-
to(a) Municipal de Santo Amaro do Maranhão e desejo sucesso frente 
a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 073/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimen-
to Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que 
seja enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) 
HILTON GONCALO DE SOUSA, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Santa Rita e desejo sucesso frente a Admi-
nistração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 074/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) LUIS 
FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de Santa Inês e desejo sucesso frente a 
Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 075/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimen-
to Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que 
seja enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) 
WALLAS GONÇALVES ROCHA, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de São Benedito do Rio Preto e desejo sucesso 
frente a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 076/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) JULIO 
CESAR DE SOUZA MATOS, parabenizando pela posse como Pre-
feito(a) Municipal de São José de Ribamar e desejo sucesso frente a 
Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 077/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) MARIA 
DE FÁTIMA RIBEIRO DANTAS, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Rosário e desejo sucesso frente a Adminis-
tração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 078/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) RAI-
MUNDO ALVES CARVALHO, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Presidente Dutra e desejo sucesso frente a 
Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 351 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica das Ruas 05, 07, 
08 e 10 da Vila Itamar, São Luís/MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 352 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro à V. Exa. que, após seja 
ouvida a Mesa, que a presente Indicação seja encaminhada ao Governa-
dor do Estado do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Maranhão – 
SEDES, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a implantação de uma 
unidade do Restaurante Popular no Município de Buriticupu/MA.
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Considerando o objetivo geral da Política de Segurança Alimen-

tar e Nutricional de assegurar o direito humano à alimentação adequa-
da, a instalação do Restaurante Pular no município de Buriticupu/MA 
proporcionará o acesso da população à alimentação de qualidade. Im-
portante ressaltar que os Restaurantes Populares são ferramentas impor-
tantes na promoção da segurança alimentar e nutricional. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual 

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 353/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César 
de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Ma-
nutenção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, soli-
citando serviços de pavimentação asfáltica na Rua 18, Alto do Turu 2, 
São José de Ribamar - Maranhão / CEP: 65110-000.

    
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

 
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O SR. 
PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 354 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor 
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Saúde do Estado- SES, 
solicitando, em caráter de urgência, 01 (uma) ambulância para a cidade 
de Riachão- MA.

Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes para 
que diminua o desconforto, com a aquisição do novo veículo, teremos 
um transporte mais rápido e maior qualidade no atendimento da popu-
lação, diante do exposto pedimos que seja atendida a indicação acima. 

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

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 355 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor 

Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA, soli-
citando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa mais asfalto do 
município de Riachão- MA.  

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa 
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o Go-
verno do Estado, levando 07 km (sete quilômetros) de asfaltamento, 
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções 
realizadas ajudarão na melhoria da mobilidade urbana, desafogando o 
trânsito, através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e dre-
nagens, melhorando a trafegabilidade dessa cidade.  

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

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 356 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja en-
caminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Maranhão, Flávio Dino, bem como ao Secretário de Desenvolvimento 
Social- SEDES, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a implantação de 
dois poços artesianos no município de Rosário- MA. 

A presente solicitação levará esse programa de suma importância 
do Governo Estadual do Maranhão: Água para todos, com a construção 
de dois poços artesianos, melhorando o abastecimento para as comuni-
dades contempladas, modernizando o sistema dando maior qualidade 
de vida e dignidade aos rosarienses. 

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

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 357 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor 
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA, so-
licitando, em caráter de urgência, a construção da Praça da Família no 
município de Balsas- MA.  

A presente solicitação tem como objetivo iniciar essa obra que 
tem um impacto social muito relevante, pois incentiva a integração, 
transformando a praça da Cohab deste município, em um espaço demo-
crático de interação, lazer, convívio, com ambiente moderno, acessível, 
voltado para todas as idades e segmentos.  

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

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 358 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a senhor 
Sérgio Delmiro, Secretário da Agricultura, Pesca e Pecuária do Esta-
do- SAGRIMA e o senhor Rodrigo Lago, Secretário da Agricultura Fa-
miliar do Estado- SAF, solicitando, em caráter de urgência, 01 (uma) 
patrulha agrícola para a cidade de Tasso Fragoso- MA.

A presente solicitação tem como finalidade trazer benefícios as 
comunidades desse município, o equipamento requerido irá auxiliar no 
preparo do solo e plantio dos pequenos produtores rurais, trazendo mais 
agilidade na colheita, reforçando a produção familiar rural e de subsis-
tência, trazendo desenvolvimento econômico.

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

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 359 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR DO ESTADO, FLÁVIO DINO, AO SECRETÁRIO DE EDU-
CAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, FELIPE CAMARÃO, 
solicitando que apreciem a possibilidade de ESTABELECER AS ATI-
VIDADES E SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ATIVIDADE 
ESSENCIAL NO ESTADO DO MARANHÃO, na forma do ante-
projeto em anexo.

A presente solicitação objetiva estabelecer as atividades educa-
cionais como serviços de caráter essencial no âmbito das unidades de 
ensino das redes pública e privada do Estado do Maranhão. Com a ini-
ciativa, propõe-se que as atividades educacionais sejam consideradas 
serviços essenciais por terem papel fundamental no desenvolvimento 
da cultura nacional e na constituição, manutenção e evolução da so-
ciedade. 

Cumpre ressaltar que a implantação do Projeto de Lei em anexo 
não representa qualquer impacto financeiro, não incidindo em aumento 
de despesas para o erário. 

Por fim, em razão da importância da presente demanda, requer-se 
seja apreciado em regime de urgência a referida solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO DE LEI Nº               /2021
Estabelece as atividades e serviços 

educacionais como atividade essencial 
no Estado do Maranhão.

Art. 1º Considera de natureza essencial às atividades e serviços 
educacionais prestados no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do 
Maranhão.

Parágrafo único: As restrições ao direito de exercício dessas ati-

vidades, determinadas
pelo Poder Público, deverão ser precedidas de decisão adminis-

trativa do chefe do Poder
Executivo Estadual, que i ndicará a extensão, os motivos, crité-

rios técnicos e científicos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 360 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, solicitando-lhe que sejam toma-
das as providências que se fizerem necessárias, para que seja instalada 
uma Policlínica no Município de Balsas – MA, por ser de suma impor-
tância para a comunidade daquela municipalidade agregando condições 
de dignidade à pessoa humana aos munícipes. 

Ressalta-se que tal construção irá ampliar o acesso à saúde para a 
população mais carente do município, sendo mais uma importante ação 
que evidenciará a eficiência do Governo do Maranhão no cuidado dos 
que mais precisam. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 05 de fevereiro de 2021. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 361 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência Carlos Eduardo de Oliveira 
Lula, Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, solicitando-lhe que 
sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias, para que seja 
instalada uma Policlínica no Município de Balsas – MA, por ser de 
suma importância para a comunidade daquela municipalidade agregan-
do condições de dignidade à pessoa humana aos munícipes. 

Ressalta-se que tal construção irá ampliar o acesso à saúde para a 
população mais carente do município, sendo mais uma importante ação 
que evidenciará a eficiência do Governo do Maranhão, por meio da Se-
cretaria estadual de Saúde, no cuidado dos que mais precisam. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 05 de fevereiro de 2021. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 362 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Flávio Dino de Castro e Cos-
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ta, Governador do Estado do Maranhão, solicitando-lhe que determine 
providências, objetivando que seja incluído no Programa Travessia o 
município de Balsas - MA, por ser de suma importância para aquela 
municipalidade, agregando condições de dignidade à pessoa humana 
aos munícipes com deficiência daquela cidade. 

A inclusão do Município no referido programa garantirá que as 
pessoas com deficiência tenham acesso a serviços de saúde, educação, 
trabalho e lazer atendendo a necessidade e o direito de ir e vir dessas 
pessoas materializando as políticas públicas de inclusão social e permi-
tindo que as pessoas com deficiência tenham de forma efetiva a garantia 
desses direitos, trazendo dignidade e cidadania à essa parte da popula-
ção, bem como a crianças com hidro e microcefalia, que também são 
contempladas pelo programa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 05 de fevereiro de 2021. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 363 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, solicitando-lhe que determine 
providências, objetivando que seja incluído no Programa Travessia o 
município de Santa Inês - MA, por ser de suma importância para aquela 
municipalidade, agregando condições de dignidade à pessoa humana 
aos munícipes com deficiência daquela cidade. 

A inclusão do Município no referido programa garantirá que as 
pessoas com deficiência tenham acesso a serviços de saúde, educação, 
trabalho e lazer atendendo a necessidade e o direito de ir e vir dessas 
pessoas materializando as políticas públicas de inclusão social e permi-
tindo que as pessoas com deficiência tenham de forma efetiva a garantia 
desses direitos, trazendo dignidade e cidadania à essa parte da popula-
ção, bem como a crianças com hidro e microcefalia, que também são 
contempladas pelo programa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 05 de fevereiro de 2021. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 364 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, solicitando-lhe que determine 
providências, objetivando que seja incluído no Programa Travessia o 
município de Santa Inês - MA, por ser de suma importância para aquela 
municipalidade, agregando condições de dignidade à pessoa humana 
aos munícipes com deficiência daquela cidade. 

A inclusão do Município no referido programa garantirá que as 
pessoas com deficiência tenham acesso a serviços de saúde, educação, 
trabalho e lazer atendendo a necessidade e o direito de ir e vir dessas 
pessoas materializando as políticas públicas de inclusão social e permi-
tindo que as pessoas com deficiência tenham de forma efetiva a garantia 
desses direitos, trazendo dignidade e cidadania à essa parte da popula-

ção, bem como a crianças com hidro e microcefalia, que também são 
contempladas pelo programa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 05 de fevereiro de 2021. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 365 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Lawrence Melo Pereira,  presi-
dente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 
– MOB, solicitando-lhe que determine providências, objetivando que 
seja incluído no Programa Travessia o município de Santa Inês - MA, 
por ser de suma importância para aquela municipalidade, agregando 
condições de dignidade à pessoa humana aos munícipes com deficiên-
cia daquela cidade. 

A inclusão do Município no referido programa garantirá que as 
pessoas com deficiência tenham acesso a serviços de saúde, educação, 
trabalho e lazer atendendo a necessidade e o direito de ir e vir dessas 
pessoas materializando as políticas públicas de inclusão social, e permi-
tindo que as pessoas com deficiência tenham de forma efetiva a garantia 
desses direitos, trazendo dignidade e cidadania à essa parte da popula-
ção, vez que este projeto representa um grandioso avanço de direitos à 
pessoa com deficiência. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 05 de fevereiro de 2021. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 066/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de Se-
gurança Pública, Sr. Jefferson Portela, solicitando que seja reformada 
a quadra poliesportiva do 2º Batalhão da Polícia Militar, sediado na 
cidade de Caxias - MA.

A presente indicação, visa proporcionar melhores condições da 
prática de atividades físicas aos policiais militares lotados em Caxias 
– MA, classe esta, exposta constantemente ao perigo, desempenhando 
papel de extrema importância para toda sociedade, garantindo a paz e 
tranquilidade a todos. 

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado 
de Segurança Pública, Jefferson Portela, pelo comprometimento com 
todos os policiais militares do Estado do Maranhão.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE FE-
VEREIRO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 367/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de 
Educação, Sr. Felipe Camarão, solicitando que seja implantado o 
Centro de Referência Regional para Juventude em Caxias - MA, 
onde funcionou o mercado público da Cohab, equipamento público 
que se encontra sem uso.

A presente indicação visa proporcionar ações nas mais diversas 
áreas para a juventude da região, promovendo educação, inclusão social 
e cultura para os jovens caxienses, além de oferta de formação, capa-
citação e oportunidades para inserção no mercado de trabalho. Algo 
extremamente importante nesse cenário de crise econômica, no qual 
nos encontramos. 

Ademais, o espaço público que se encontra ocioso, e é de extrema 
importância, tanto para o imóvel, que cumprirá sua função social, como 
também, poderá proporcionar uma maior sensação de bem-estar para 
todas as famílias que vivem entorno do mesmo. 

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual 
de Educação, Sr. Felipe Camarão, pelo comprometimento com toda a 
sociedade maranhense, e no presente caso, com destaque especial para 
os jovens caxienses.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE FE-
VEREIRO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 368 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Ilustríssimo Senhor Au-
gusto Dantas Borges, Diretor Presidente da Equatorial-MA, para que 
seja atendido como consumidor de Energia Elétrica, a Associação dos 
Produtores Rurais da Negra Velha, localizada, na Rodovia MA 101 SN 
Gleba Negra Velha, à 6km do centro da cidade de Luís Domingues-MA 
(Baixada Maranhense).

Ilustríssimo Diretor, a Associação de Produtores Rurais de Negra 
Velha, é registrada desde 2017, e há muito mais tempo vem desenvol-
vendo atividades, contribuindo para o desenvolvimento da Cidade de 
Luís Domingues, bem como para a região da Baixada Maranhense.

Ocorre que a energia elétrica, possibilita a melhoria no desempe-
nho da atividade no lugar da prestação do serviço dos produtores rurais. 
Além de que potencializa o desenvolvimento do povoado, e consequen-
temente, potenciais novos consumidores.

Por esses motivos, nos termos do artigo 152 do Regimento In-
terno desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a indicação 
torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. - São Luís, 14 de janeiro de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 369 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, SOLICITANDO QUE APRECIEM A POS-
SIBILIDADE PROMOVER A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NO 
RESIDENCIAL BACELAR, BAIRRO GAPARA, NA REGIÃO 
ITAQUI-BACANGA EM SÃO LUÍS.

Pelo presente solicito a vossa excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores da área. Desta forma se faz necessário o aten-
dimento desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de 
acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 370 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUIS, SENHOR 
EDUARDO BRAIDE, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVID COL DEBELLA, SO-
LICITANDO QUE APRECIEM A POSSIBILIDADE PROMO-
VER A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL BA-
CELAR, BAIRRO GAPARA, NA REGIÃO ITAQUI-BACANGA 
EM SÃO LUÍS.

Pelo presente solicito a vossa excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores da área. Desta forma se faz necessário o aten-
dimento desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de 
acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, a Senhora Deputada Socorro Waquim, por cinco minu-
tos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, demais Deputados, Deputadas Esta-
duais do Maranhão, trago hoje aqui mais uma vez a preocupação, Depu-
tado Arnaldo Melo, o senhor que é médico, sobre a pandemia. Estamos 
vivenciando um momento triste e delicado em todo o planeta, onde mi-
lhares de pessoas perderam suas vidas por conta do inimigo invisível e 
falta de agilidades e prioridades, de algumas autoridades, nas decisões 
que diz respeito a soluções contra a covid-19. Digo isso porque temos 
visto esforços feitos mais há de se fazer e é necessário se fazer muito 
mais. De acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde, no Bra-
sil, já foram registradas mais de duzentas mil mortes. Entre os estados 
do Brasil, o Maranhão teve mais de duzentos mil casos confirmados, 
embora muitos tratados, com total de quatro mil setecentos e noventa e 
oito mortes, só em São Luís foram registradas mil e trezentas e sessenta 
e nove mortes e em Timon com cinco mil trezentos e cinquenta e seis 
casos confirmados e cento e oitenta e três mortes. Timon só recebeu 
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UTI, recentemente, nesse período vivenciado da pandemia. Sendo que 
a população mais atingida em todo o estado foi do sexo feminino com 
56% dos casos. Por isso me solidarizo com as famílias que tiveram as 
suas perdas de entes queridos e a população, que aguarda respostas das 
autoridades na esperança que a única saída para o combate ao corona-
vírus é a vacina para todos. Vacina para todos. Essa deve ser e tem que 
ser, Deputada Betel, a prioridade absoluta do nosso Estado, do nosso 
governante. Nosso Estado do Maranhão já recebeu um total de 126.796 
doses de vacinas e 83.328 pessoas já foram vacinadas. Ainda seguimos 
com o Plano de Vacinação para todo o estado do Maranhão à medida 
que formos recebendo as vacinas, que serão distribuídas obedecendo 
sempre a aplicação nos grupos de prioridades definidos pelo Ministério 
da Saúde. E nesse aspecto, eu via na pauta dessa manhã, hoje, várias 
indicações do valoroso Deputado Yglésio, que é médico, onde ele refe-
rência e encaminha recomendação e indicação a vários municípios do 
Maranhão, chamando a atenção para a necessidade de que esses muni-
cípios, realmente, sigam o Plano de Vacinação conforme as orientações 
do Ministério da Saúde, sem deixar burlar filas, sem deixar que nenhu-
ma preferência seja ocorrida, de forma que esse plano seja eficaz, seja 
eficiente e possa somar positivamente, salvar vidas e não ampliar o per-
centual de óbitos no estado do Maranhão. Não poderia deixar de chamar 
a atenção aqui sobre os aumentos de casos de violência contra a mulher 
em tempos de covid. Esse é um assunto importante, talvez a preocupa-
ção com a vida nos levou a centralizar esse entendimento e essa direção, 
Deputada Cleide, mas nesse período de pandemia desde de março de 
2020 até agora, o Brasil e o mundo inteiro, são dados inclusive da ONU 
também, têm registrado um aumento imenso da violência contra mulher 
pelo fato do isolamento doméstico dessa mulher e as crianças também. 
Então, isso é um fato importantíssimo de ser observado por mim que 
sou mulher, por essa Casa e pelo nosso Estado. Segundo os dados do 
relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os re-
gistros de 2020 em comparação a 2019 referentes ao período da pan-
demia, o número de feminicídio aumentou em 2,2%, a cada 11 casos, 
passou para 20 casos. E presume-se com isso o quê? Que essa realidade 
alterou pela briga de casais; briga de casais, principalmente referente ao 
consumo, Deputada Daniella, de bebidas alcoólicas, se observarmos as 
estatísticas que foram publicadas no Brasil, foi o período que o Brasil 
mais vendeu bebidas alcoólicas. Então isso nos preocupa porque não 
atinge só a mulher, atinge também as crianças, atinge a família. E a ou-
tra questão importante dessa violência a mulher nesse período da pan-
demia que nos chama atenção é a questão de que a renda familiar, con-
sequentemente, também diminuiu e com isso trouxe essa vitimização da 
mulher em casa, a mulher e a criança vítimas de pais que são abusivos. 
Portanto, nós queríamos nesse momento que se aproxima o dia 08 de 
março em que comemoramos o Dia da Mulher, tempo em que todos 
os olhares se voltam para mulher, para o papel da mulher na socieda-
de, para a importância da mulher na sociedade, para essa mulher que 
também constrói essa economia forte nesse País, eu quero aqui chamar 
atenção porque nós precisamos estar atentas para desenvolver projetos 
e propostas que tratem dessa questão da violência contra a mulher. Não 
só a violência psicológica, patrimonial, sexual, mas também a violência 
doméstica para que as mulheres cada dia mais possam se sentir apoia-
das por essa Casa, pelas mulheres que fazem essa Casa e nas diversas 
políticas públicas que aqui possam ter sido desenvolvido. E aí eu des-
taco, como exemplo, o trabalho da Coronel Augusta, que nesse período 
instalou e liderou a implantação de muitas Patrulhas de Maria da Penha 
no estado do Maranhão. A Lei é importante, a Lei precisa ser aplicada, 
mas nós não queremos aplicações das leis, nós queremos é a paz nos 
lares. Então, em apoio também ao combate ao feminicídio, nós vamos 
aqui destacar as ações que foram feitas em combate ao feminicídio pela 
Secretaria Estadual da Mulher, mas queremos dizer que é preciso nesse 
momento que todos nós nos coloquemos à disposição de unir nossas 
forças para ajudar e criar novas alternativas, não só ao combate ao Co-
ronavírus, mas principalmente ao combate ao feminicídio e a violência 
contra a mulher na sociedade maranhense. Acredito que juntos lutare-
mos por ações que ajudem a enfrentar a covid com muita responsabi-
lidade. Quando eu fui vereadora, em Timon, foi um período crítico da 
covid, fizemos muitas leis, muitas indicações, muitas proposituras que 
certamente ajudaram muito o gestor da época a tratar a covid com um 
maior grau de responsabilidade e eficiência. Mas é preciso fazer muito 
mais para cuidar do povo maranhense. Então, assim, em meio a tantos 
sofrimentos causados pela pandemia, eu gostaria de estar aqui também 
parabenizando ao povo maranhense pela sua bravura, pela sua tenacida-

de, porque quando pegamos os dados do cadastro geral de empregados 
e desempregados (CAGED), vamos ver o Maranhão, assim como os 
dados da JUCEMA, vamos ver o Maranhão se destacando na geração 
de oportunidade de postos de trabalho e, principalmente, no mercado 
informal. E isso significa a resistência e a resiliência de um povo que 
trabalha para a construção de um tempo melhor. Mesmo diante da pan-
demia, não se acovardou e continuou construindo um Maranhão mais 
valoroso, um Maranhão economicamente mais forte. Enfim, eu quero, 
aqui, finalizar essa minha fala, Senhor Presidente, incentivando a todo 
o povo maranhense que continuemos com as medidas de prevenção, 
como o uso de máscaras, álcool em gel e evite aglomerações. Com o 
carnaval se aproximando, período em que aguardamos aglomerações, 
festejos, nós deputados do interior, que vamos para o interior e que ter-
mina se transformando numa realidade, que nós possamos ser veículo 
para que a pandemia, no Maranhão, não aumente, como agora volta 
a ocupar o espaço de alta incidência e com isso, consequentemente, 
ceifar mais vidas na nossa sociedade. São importantes as tradições cul-
turais, é importante o carnaval, são importantes os festejos, mas, acima 
de tudo, o que é mais importante é a defesa a vida, a defesa do povo 
do Maranhão para que ele possa continuar sendo um povo construtivo, 
um povo saudável e termos uma família feliz. Assim, Senhor Presiden-
te, não é hora de recrudescer, é hora de acirrar a vigilância no sentido 
das medidas preventivas, das ações para vencermos definitivamente o 
fantasma dessa pandemia que persiste em ceifar tantas vidas queridas 
no Maranhão. Portanto, todos nós na direção da defesa da vida, na di-
reção da defesa da mulher, na defesa de direção da família, mas, acima 
de tudo, nos preservando para darmos exemplo para preservar o povo 
maranhense. Muito obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Se-
nhoras Deputadas, povo do Maranhão que acompanha esta Sessão. Eu 
venho nessa oportunidade reforçar uma causa de uma decisão do gover-
no federal que vem prejudicando vários municípios do Estado do Mara-
nhão. A decisão anunciada do fechamento de cinco agências bancárias 
do Banco do Brasil, em nosso estado, prejudica diretamente milhares 
e milhares de maranhenses. Tenho acompanhado essa causa junto ao 
Sindicato dos Bancários, a entidades classistas. Imperatriz é uma das 
cidades afetadas diretamente. A agência da praça de Fátima foi anun-
ciado o seu fechamento. E com o fechamento, um serviço que deixa de 
ser ofertado a milhares de pessoas. E com o fechamento, um prejuízo 
aos servidores que terão que ser lotados em outras regiões e não mais 
em Imperatriz, porque não tem vaga. E juntamente com a agência do 
Banco do Brasil da Praça da Cultura, tem duas agências em São Luís, 
tem uma agência de Caxias, tem uma agência em Governador Archer, 
que todas serão ou extintas ou serão reduzidas a postos de atendimento, 
Deputado Arnaldo Melo. E essa decisão é uma série de afrontas que 
já vem também do passado. Lembro que, em Imperatriz, foi fechada 
a agência do Banco do Nordeste. Em Bacabal, a agência do Banco da 
Amazônia foi anunciado o fechamento e, por decisão liminar, perma-
nece aberta. Em Imperatriz, fechou-se a agência da Praça de Fátima 
com o compromisso de reabrir a agência da Praça da Cultura. E, agora, 
o anúncio desse fechamento da Praça da Cultura. O pleito do Sindicato 
dos Bancários não reforça apenas os servidores. Ele reforça também 
a oferta de um serviço que é fundamental. Não dá para, em uma cida-
de grande igual Imperatriz e que atende não só Imperatriz, fechar uma 
agência bancária. Da mesma forma nas outras cidades. Esse serviço 
sendo extinto prejudicará diretamente a população. Venho reforçar essa 
causa na importância de atuarmos juntos, Deputado Neto, Deputado 
Rildo, Deputado Antônio Pereira, Deputado Pará, atuarmos juntos no 
sentido de reforçar para que não fique um pleito que pareça ser ape-
nas da classe dos bancários. Porque se fosse só dela, seria justo, mas é 
um pleito de toda população. Precisamos reforçar essa causa junto ao 
Governo Federal, junto à Presidência do Banco do Brasil, junto ao Mi-
nistério para que a gente possa garantir a permanência dessas agências. 
Estou dando entrada, hoje, senhores deputados e deputadas, num reque-
rimento para a criação de uma frente parlamentar contra o fechamento 
das agências bancárias do Maranhão. Essa frente parlamentar reforçará 
um trabalho importante que as comissões já desenvolvem, a exemplo da 
Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor. Essa comissão já faz 
um trabalho muito importante, mas a frente vem ampliar porque entra 
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também o interesse regional de cada deputado e deputada onde a sua 
cidade teve agências fechadas ou anunciado o fechamento para que pos-
samos reforçar essa causa juntos e reforçar um diálogo junto à bancada 
federal maranhense, junto ao Governo Federal, para que possamos ter 
essa decisão revertida. Já foi definida uma decisão liminar impedindo o 
fechamento dessas agências. Mas, para além dessa decisão liminar, nós 
precisamos garantir essa atuação coletiva, essa atuação reforçada, que 
se amplie com as câmeras municipais para que a gente possa ter uma 
voz forte, mostrando que não só este Poder, mas outras forças políticas 
e institucionais do Estado do Maranhão se levantam contra essa decisão 
do governo federal de fechar essas cinco agências do Banco do Brasil 
e outras que estão em andamento, tirando uma oportunidade de uma 
oferta de serviço, que é fundamental para o desenvolvimento, que é 
fundamental para garantir um acolhimento, uma proximidade melhor 
para os clientes e também para o cumprimento de leis importantes que, 
inclusive, esta Casa já aprovou, como a Lei das filas. Se já é difícil cum-
prir a Lei das filas com essa quantidade de agências, imagine reduzindo-
-as. É um prejuízo ainda maior. Eu venho, portanto, pedir o apoio desta 
Casa aos deputados e deputadas que queiram assinar a criação dessa 
frente e atuarmos juntos contra o fechamento das agências bancárias 
no Maranhão. Acho uma causa mais do que importante que merece a 
nossa dedicação, que merece o nosso reforço, porque a decisão da for-
ma como está sendo tomada, se for concretizada, dá um prejuízo direto 
para milhares e milhares de maranhenses. Conto com o apoio de todos 
os colegas. Peço o apoio, Senhor Presidente, desta Casa como um todo 
para que a gente possa atuar juntos. Vai ter audiência pública aqui nesta 
Casa. Vai ter audiência pública em Imperatriz, em outros lugares. E que 
a gente possa atuar juntos, mostrando que o Poder Legislativo estadual 
defende os interesses da população. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) - Bom dia, Senhoras e Senhores, cumprimento, de maneira mui-
to especial, o Deputado César Pires, que pediu para ser lembrado nesta 
tribuna, e eu o cumprimento e chamo atenção, ele que fez parte dos 
quadros da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Senhor Presidente, 
chamo a atenção para desmotivação que a polícia e bombeiro militar 
do Maranhão carregam nesse momento, principalmente, Senhor Presi-
dente, por conta da falta de aumento salarial. Nós já temos 4 anos que a 
Polícia Militar do Estado do Maranhão não tem um real de aumento nos 
seus salários. Juntado a isso, aos últimos acontecimentos no estado do 
Maranhão, no ramo da polícia, e não somente a polícia, mas o próprio 
Corpo de Bombeiros ter essa defasagem salarial, as forças de segurança 
têm essa defasagem, aliada ainda a lei do governo federal que proíbe 
aumento salarial até dezembro desse ano, a gente vê uma polícia e um 
Corpo de Bombeiros desmotivados, desmotivados, principalmente pelo 
aumento salarial, que é o que move o funcionário público e que move o 
trabalhador. E eu queria pedir para essa Casa, junto com a Comissão de 
Segurança Pública, junto com a Comissão de Orçamento, para começar 
a discutir e chamar para essa Casa os atores principais dessa novela. 
Chamar para ver qual é a expectativa de aumento para o próximo ano, 
se o governo estadual está propenso a ouvir a categoria. Eu participei 
no governo passado, de duas greves militares no estado do Maranhão 
e sei o quanto é prejudicial para o Estado um momento desse. Não se 
fala ainda em greve e em parar, mas já se fala em ouvir o que temos de 
expectativa para o próximo ano. O que podemos começar a discutir, o 
que nós não podemos é deixar uma tropa sem expectativa nenhuma, 
porque as promoções, assim como eu já falei em dezembro num vídeo, 
as promoções são promoções de gabinete, onde está em gabinete são 
promovidos e aqui na capital e no interior, dificilmente tem promoção. 
Onde 70% das últimas promoções foram feitas só para a ilha de São 
Luís. Levo em conta também a fragilidade do comandante-geral nesse 
momento, onde o comandante-geral se mostra, principalmente afastado 
das decisões da própria Polícia. Eu venho pedir para essa Casa começar 
a chamar as associações militares, chamar o próprio comandante-geral, 
seja ele quem for, ou quem vá ser, chamar as comissões dessa Casa 
para que a gente logo, logo, não tenha algo que aconteceu no governo 
passado, que é trágico para a sociedade, que é a paralisação das for-
ças de segurança pública. Fica aqui o meu primeiro apelo. Segundo, o 
alerta. Diz o ditado “quem avisa amigo é”. E esse aviso eu estou dan-
do com bastante antecedência, porque eu tenho visto a fragilidade que 
se encontra a Polícia Militar do Estado do Maranhão nesse momento. 

Fragilidade essa, principalmente, por conta da omissão e da falta de 
respeito com a categoria. Onde se vê que um Comandante Geral vai 
às redes sociais pedir desculpa num caso que nem foi apurado ainda, 
bota toda a tropa, mostrando a fragilidade que se encontra o Comando. 
Então, diante disso, faço, primeiro, o alerta e, segundo, eu chamo a 
atenção para que não aconteça nada trágico neste estado, porque, logo, 
logo, vai começar se questionar a fragilidade, vai começar a se questio-
nar por que o Comando Geral, além de comandante, não é também um 
protecionista, um protetor da própria guarda que ele faz. Forte abraço e 
que Deus abençoe a todos!

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, bom dia a todos. Gostaria de iniciar fazendo 
um pedido para que, de fato, fosse restabelecido pelo menos o tempo 
total da Sessão para que tivesse mais tempo do que o Pequeno Expe-
diente, tendo em vista que, por exemplo, hoje, eu tenho três assuntos 
importantíssimos para tratar e vou ter que fazê-lo de maneira mais su-
perficial por conta do exíguo tempo. Então fica aqui o meu registro para 
que durante as sessões, Presidente Othelino, seja retomado o tempo do 
Grande Expediente, o tempo dos partidos para que a gente consiga de-
senvolver melhor os temas, porque há, de fato, muito a ser tratado aqui 
na Assembleia Legislativa do Maranhão. Primeiro ponto a tratar é da 
questão do terrorismo que tem sido feito pelos hospitais particulares 
em relação à quantidade de leitos. Se perdeu agora no tempo a quanti-
dade de leitos hospitalares disponíveis e se passou a falar em termo de 
percentual. Ora, tem hospital como o Centro Médico, que tinha cinco 
leitos de UTI reservados para covid-19 e atende a um convênio que tem 
cinquenta mil vidas, que é a Unihosp. É claro que há uma despropor-
ção. E isso acontece nos outros hospitais particulares da mesma forma. 
Então, para atender a clientela dos seus hospitais, dos planos de saúde, 
os hospitais precisam fazer a expansão dos leitos de covid. Da mesma 
forma que o Governo do Estado precisa fazer porque reduziu mais de 
50%, da mesma forma que a Prefeitura de São Luís precisa atuar, co-
locando leitos par covid também no município de São Luís de maneira 
adequada, tendo em vista que recebe um recurso de quase um bilhão 
de reais. Então há necessidade de uma transparência de leitos de covid 
na rede particular, na rede estadual e na rede municipal de São Luís, 
nas cidades, principalmente as maiores do interior. Portanto o momento 
ainda não é de lockdown, mas é de atenção, sim. Então a rede precisa ser 
aumentada, o suplemento de oxigênio resolvido. Em relação à questão 
que aconteceu na semana passada, em Bacabal, é de envergonhar. Uma 
quadrilha de policiais militares atuando como grupo de execução. É o 
que eu venho falando toda semana aqui, há necessidade de substituição 
do comando da Polícia Militar de maneira urgente, ou vai envergonhar 
o Governo do Maranhão no mundo. Daqui a pouco, vai ter comissão 
de direitos internacionais aqui no estado vindo fazer investigação para 
saber o que está acontecendo com essa facção que se instalou e que está 
tomando conta, a cada dia, da Polícia Militar do Maranhão, manchando 
o nome da corporação. Aqui tem tantos policiais que a gente conhece no 
dia a dia e sabe das qualidades éticas, morais, da dedicação à tropa, que, 
quando a gente recebe uma notícia dessa, sobe até constrangido aqui de 
falar, mas a gente não pode calar. A sociedade está perdendo vidas por 
ações criminosas de gente, de agentes públicos. Isso não pode aconte-
cer. Então fica, mais uma vez, o nosso repúdio e o pedido ao Secretário 
Jefferson Portela: Exonere Pedro Ribeiro. Já deu. O comando precisa 
de alteração urgente. Governador, não dá mais para Pedro Ribeiro ficar 
frente ao comando da Polícia Militar do Maranhão. Tem pessoas, tem 
trabalhadores sendo assassinados. Chega disso. Não é possível mais. E 
o último ponto que eu quero tratar é em relação ao assalto que já vem 
acontecendo, há muitos anos, aqui no Estado do Maranhão, por essa 
máfia de cartórios, que existe no Estado do Maranhão, infelizmente, 
de pessoas que ganham milhões de reais por ano, para carimbar docu-
mento e fazer guarda de documento hoje, digitalização, herança de um 
estado ainda colonial, infelizmente, aqui de capitania hereditária, é a 
questão da cobrança do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, 
do Ministério Público e o FERC do Registro Civil que garante a gratui-
dade. Os cartórios estão roubando o cidadão. A Constituição Federal diz 
no seu artigo 98 que os emolumentos em sua totalidade serão utilizados 
por aparelhamento das instituições essenciais à justiça”. Pois bem, estão 
cobrando essas taxas do FERC, do FADEP e do FEMP sobre o valor, 
além, o cidadão está pagando 11% a mais, de junho até dezembro, eles 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                            QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2021   15
lucraram, eles pagaram, tiraram do cidadão de junho até dezembro ti-
raram do cidadão, tiraram da circulação da economia, Presidente, vinte 
milhões de reais de sobretaxa, 11% acima do valor e, infelizmente, sabe 
quem legitima isso? O Tribunal de Justiça do Maranhão junto com as 
próprias instituições. Não sei o que aconteceu, tenho reunião marcada 
com o Corregedor do Tribunal de Justiça, na semana vem, mas está 
havendo uma desinterpretação da lei, a Lei Complementar nº 221 que 
instituiu o FEMP, a Lei Complementar nº 222 que instituiu o FADEP, 
aqui a interpretação delas diz: “quatro por centro sobre os valores efe-
tivamente devidos dos emolumentos”, quatro por centro sobre o valor 
dos emolumentos, não é além dos emolumentos e aí eles poderiam fazer 
uma discussão gramatical aqui da origem da língua buscar o dicionário 
Aurélio, o Houaiss e dizer que o sobre é além, sobre em jurídico, lin-
guagem jurídica não significa cobrança adicional, sabe por quê? Porque 
bem aqui nós temos a lei do FERG, felizmente, nada como registro 
histórico das Leis, aqui o FERC, a lei nº 130 cobrado por fora também 
e a Lei Complementar nº 048 do ano de 2000, aqui a Lei Complementar 
que criou o FERG na taxa de 12%, ela mostra justamente o quê, qual a 
redação? 12% sobre os valores efetivamente devidos de emolumentos a 
serventias, é exatamente a mesma redação da lei 221 e da 222. Se a gen-
te tem a mesma redação em ambas as leis como os 12% do Ferge saem 
de dentro dos emolumentos e como os 04% da Defensoria, os 04% do 
Ministério Público, os 03% que garantem a gratuidade do registro civil, 
esses 11% a mais eles estão sendo cobrados por fora. Para que vocês 
tenham noção, os cartórios no ano passado tiveram um faturamento lí-
quido em torno de 600 milhões de reais, é mais de meio bilhão que o 
cidadão coloca para ter guarda de documentos, para ter um registro. 
Numa era informação é absurdo um custo como esse, um recurso desse 
que poderia sair para gerar emprego, gerar renda para tantas pessoas 
que precisam ser absurdamente desviado, estarei entrando ainda hoje 
com uma ação popular contra os cartórios e na semana que vem entrarei 
em contato, já marcamos uma reunião, com o Corregedor Paulo Velten 
para que seja dada a mesma interpretação da lei do Ferge que tira o 
recurso do emolumento por dentro para que seja aplicada também ao 
Ferc, ao Fabep e ao Fenp. Nós não vamos aceitar que a sociedade ma-
ranhense seja roubada em 70 milhões, aproximadamente, por ano, para 
dar lucro para dono de cartório construir patrimônio milionário. Cartó-
rio é para se pagar suas despesas, o pró-labore de quem trabalha, e não 
para enriquecimento. Eram essas as minhas palavras, meu Presidente, 
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior, por 05 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputa-
das, venho à tribuna, na manhã de hoje, para destacar um assunto que 
tem incomodado grande parcela dos maranhenses. Nas últimas semanas 
foi cogitado um novo lockdown, em nossa cidade, em nosso Estado. A 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão ingressou com uma ação 
onde um dos pedidos trata da possibilidade de um novo lockdown. Isso 
ocorre em razão da escassez de leitos em nossa cidade, em especial na 
capital de todos nós, na cidade de São Luís. E a forma de evitar de for-
ma concreta que isso ocorra se dá com a entrega, com a garantia de mais 
leitos. Isso nos traz o seguinte questionamento: será que todos aqueles 
que podem, estão fazendo a sua parte para verdadeiramente cuidar e 
salvar vidas? Em análise, na quantidade de leitos garantidos em nosso 
Estado, tive acesso a um relatório emitido pela Secretaria de Saúde do 
Estado do Maranhão. Em nossa cidade, o governo do Estado garante 
mais de 600 leitos para o tratamento de pessoas com covid. A iniciativa 
privada, as clínicas particulares, garantem àqueles que podem pagar por 
um leito, uma média de 160 leitos, enquanto isso, a Prefeitura de São 
Luís, a prefeitura responsável pela nossa capital, não garante nenhum 
leito. O que era ruim, conseguiu ficar pior, pois, no ano passado, a pre-
feitura de São Luís garantia 90 leitos e esse ano não há mais leitos man-
tidos com recursos da Prefeitura de São Luís. Antes que digam que não 
há recurso, que falta dinheiro, quero destacar: que saúde é prioridade. E 
a Prefeitura de São Luís tem um recurso e um orçamento de 3.5 bilhões 
de reais. E é por isso que eu venho a essa tribuna, para chamar a atenção 
a esse problema, o que era ruim, ficou pior. É possível fazer e se cada 
um fizer sua parte, governo do Estado, Prefeitura de São Luís, iniciati-
va privada, atendendo àqueles que podem pagar, nós vamos conseguir 
atender a todos e em especial aqueles que mais precisam, e precisam de 
uma prefeitura que funcione e que cuide daqueles que tanto carecem 

de atenção e de saúde. Essa e a nossa reivindicação, e esperamos que a 
Prefeitura faça o seu papel e contribua também com a garantia de mais 
leitos em nossa cidade, meu muito obrigado!

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputa-
dos, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, demais colegas que 
nos acompanham de forma remota. Senhor Presidente, eu venho a esta 
tribuna hoje falar de um tema que infelizmente, hoje no Brasil, no Ma-
ranhão, que funciona às vezes muito bem, são as chamadas fake news, 
Deputado Zé Inácio, e nos últimos dias, nós temos visto proliferar uma 
fake news sobre a utilização de recurso pelo Governo do Maranhão, 
para a construção de módulos de visita íntima nos presídios do Mara-
nhão, sabendo bem, Senhor Presidente, que esses recursos são do ano 
de 2017, onde o Governo do Maranhão, por meio da SEAP - da Secre-
taria de Administração Penitenciária, requisitou as melhorias nos presí-
dios maranhenses e dentre elas foram contempladas diversas obras de 
infraestrutura para adequação da arquitetura prisional estabelecida em 
resolução pelo Departamento Nacional de Administração Penitenciária. 
E entre elas está a portaria unificada, que custa oitocentos e setenta e 
dois mil reais, os módulos, que estão aí alardeando as fake news que 
em plena pandemia o governo do Maranhão está construindo módulo 
de visita íntima, seja um recurso de 2017, que foram aprovados, foram 
lançados em 2018 e aprovado em 2020, licitado ainda no ano de 2020, e 
agora foi assinado o contrato. Além dos galpões que servem de multiuso 
para aprendizado, para formação profissional, no valor de dois milhões 
trezentos e oitenta, e os galpões médio no valor de um milhão e trezen-
tos. É um conjunto de obras que vai melhorar a infraestrutura dos pre-
sídios maranhenses. Lembrando, colegas, população do Maranhão, no 
Brasil não existe pena de morte, não existe pena perpétua, as unidades 
prisionais brasileiras são unidades de ressocialização. Esses homens e 
mulheres eles voltarão à sociedade e precisam voltar melhores. Preci-
sam voltar melhores. O governo do Maranhão é destaque nacional e do 
mundo na sua gestão prisional à frente o Secretário Murilo, inclusive, 
reconhecido por esta Casa quando demos aqui, aprovamos por unani-
midade, um título de cidadão maranhense ao Secretário Murilo. Quero 
lembrar, Dr. Yglésio, que no ano de 2013, foram mortos 61 presos no 
sistema carcerário do Maranhão. No ano de 2014, 24. A partir desta 
nova gestão, nós reduzimos praticamente a zero o número de homicí-
dios, dentro do sistema prisional maranhense. Nos últimos quatro anos, 
foram apenas seis óbitos e no de 2017, foi zero. Hoje, 58% da popula-
ção carcerária do Maranhão, estuda. Outros 54%, trabalham. Os farda-
mentos hoje da rede estadual são produzidos pela população carcerária, 
além dos programas outros que são investidos nesta população, que 
antes era esquecida pelo Estado. Como, por exemplo, o Programa Rua 
Digna. Os blocos de pavimentação são produzidos em fábricas instala-
das no presídio, de concreto, de pré-moldado. É uma população, hoje, 
que o Estado vê aquilo que a lei manda. A lei penal coloca tudo isso que 
a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem feito, que é 
a ressocialização. E é de se indignar porque as fake news espalhadas 
Brasil afora, inclusive repostada por uma deputada federal na Câmara 
dos Deputados. Ela, que é deputada federal, poderia ter, pelo menos, 
um conhecimento melhor da lei que o Estado do Maranhão, como ne-
nhum outro estado do Brasil, procura fazer as adequações necessárias. 
Então, quando a gente vê esse tipo de notícia, é, sim, de a gente se 
revoltar, porque nós estamos cumprindo aqui um preceito legal, um 
preceito constitucional, que é da dignidade da pessoa humana. Hoje 
nós temos aqui um acréscimo de quase o dobro do número de vagas 
da população carcerária construídos no governo Flávio Dino. Em 2015 
a 2020, nós aumentamos em 5.427 vagas no sistema penitenciário do 
Maranhão. Isso, obviamente, facilitou todos esses números para que a 
gente pudesse, cada vez mais, ressocializar essas pessoas. E ocorre que 
a maioria das pessoas, às vezes, Presidente Othelino, que divulga fatos 
como esse se diz cristão. Se diz cristão, se diz temente à Deus e, na hora 
de ver um irmão, de ver um ser humano lá naquela condição carcerária 
cumprindo a sua pena, determinada pelo sistema judiciário brasileiro, 
torce que ali haja uma carnificina, sem saber que aquele cidadão que 
está lá é pai, é filho e precisa retornar à sociedade. Precisamos gerar, 
sim, outras oportunidades de emprego. E o Governo do Maranhão tem 
trabalhado diuturnamente nisso, sendo um dos estados que mais cresce 
no país, principalmente no período da pandemia. E o Governador não 
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tem medido esforços para que essa população do Maranhão não sofra 
tanto os efeitos tanto do ponto de vista da saúde pública quanto do pon-
to de vista da economia. E o Governador fez tudo isso pela população 
do sistema penitenciário sem esquecer nenhuma outra área social, como 
alguns outros desinformados que só beiram o ataque pelo ataque insi-
nuam dizer que, no Maranhão, a questão das escolas ainda precisa de 
muito investimento. O Governador Flávio Dino fez o maior programa 
de revolução do Estado do Maranhão com o programa Escola Digna. 
E, hoje, nós alcançamos índices históricos com relação ao IDEB, com 
relação à implantação do Centro de Educação Integral. Então, Senhor 
Presidente, fica aqui o meu repúdio a mais uma fake news que a gente 
tem que desmontar, desmascarar, porque o que há de verdade é o cum-
primento da lei de execução penal. E aqui fica os nossos parabéns ao 
Secretário Murilo, a toda a sua equipe, que faz a Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária, porque, uma hora dessa, nesse exato momento, 
existem milhares e milhares de detentos trabalhando nos presídios do 
Maranhão, produzindo blocos de concreto, produzindo carteira esco-
lar, produzindo roupa para fardamento escolar, dando dignidade a uma 
população que, amanhã, estará entre nós e que precisa voltar melhor. 
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) 

– Queria só para o senhor me permitir subscrever de maneira integral 
a fala do deputado Rafael, mas sem a retirada de uma vírgula, de fato, 
porque o acontece com o sistema carcerário maranhense, e eu sou teste-
munha disso, e parabenizo o Secretário Murilo, por conta desse trabalho 
brilhante, é um parceiro em vários projetos e inclusive destinei emenda 
para a secretaria para que fossem aplicados bloquetes em São João do 
Patos com o trabalho carcerário que inclusive reduz muito o custo do 
estado para melhorar a qualidade de vida das pessoas, desenvolvemos 
um trabalho também com a proteção animal em relação ao complexo 
penitenciário São Luís. Então é necessário, de fato, a humanização do 
presídio porque ali estão pessoas que irão voltar. Então, parabenizo o 
deputado Rafael e subscrevo integralmente o pronunciamento dele.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Rafael e deputado Yglésio, a forma como essa informa-
ção está sendo manipulada é realmente muito complicado, até porque 
o nosso Código Penal, os advogados aqui presentes sabem bem disso, 
ele não prevê prisão perpétua. Então, se ele não prevê prisão perpétua, 
é natural que o presidiário, após cumprir pena, ele volte para o convívio 
social. Então, se ele volta para o convívio social é preciso mesmo que 
tenha instrumentos de ressocialização, senão ele volta pior do que ele 
entrou. Então, além da informação ter sido passada de forma manipula-
da, passando uma impressão de algo que não existe, criar um ambien-
te para que os detentos possam ter um espaço íntimo para atividades 
sexuais, isso é algo que não condiz com a realidade da informação. 
Um programa que é do governo federal, recursos federais, repassados 
para os estados, então é preciso realmente tratar esse tema com muita 
responsabilidade para não passar para a sociedade uma informação que 
não é real. Deputado Rafael Leitoa. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de Or-
dem) - Só rapidamente agradecer a manifestação tanto de V.Exa. quanto 
do deputado Yglésio. Mas que esses módulos eles fazem parte do con-
texto da arquitetura prisional brasileira e o Maranhão sai na frente nas 
suas adequações, que é dentre desses outros instrumentos, os galpões 
multiuso, por exemplo, é um conjunto de obras que faz parte da arqui-
tetura prisional brasileira, todos os presídios que respeitam a dignidade 
humana, eles têm que ter espaços como esses para que hajam esses 
vínculos afetivos e o cidadão que depois de cumprida sua pena retorne 
à sociedade. Muito obrigado pelo aparte, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Com a palavra, o deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui primeiro é para 
agradecer à deputada Detinha, do PL; deputado Hélio Soares; deputado 
Leonardo Sá, que já faz parte do Bloco Parlamentar Democrático, e 

reafirmaram apoio à liderança do deputado Vinícius Louro, a perma-
nência do Bloco Parlamentar Democrático. E agora agradecer ao depu-
tado Duarte Junior, do Republicano, Ariston também do Republicano e 
Fábio Macedo pela confiança e pela composição do Bloco Parlamentar 
Democrático. É um bloco aliado da base do governo, um bloco hoje que 
dá toda sustentação às matérias de interesse popular do Maranhão, que 
vêm do Poder Executivo e aqui também da Assembleia Legislativa e, 
juntos, mais fortalecidos, iremos ainda mais trabalhar em prol da popu-
lação maranhense. E aqui, Senhor Presidente, o que me traz também, 
hoje, nessa tribuna desta Casa, é para agradecer e parabenizar o Gover-
nador Flávio Dino por sancionar a Lei n° 11.393, de 21 de dezembro de 
2020, onde eleva os festejos de Nossa Senhora das Graças e os festejos 
do Senhor Bom Jesus dos Aflitos à condição de Patrimônio Cultural e 
Material do Estado do Maranhão. Esses dois festejos acontecem todos 
os anos na cidade de Arari. E desde já e sempre agradeci pelo apoio que 
ali, naquela cidade, nós tivemos. Estivemos junto com o padre daquela 
paróquia conversando e ele mostrando a importância, Deputado Carli-
nhos Florêncio, desse grande festejo, tanto os festejos da Nossa Senhora 
das Graças como também o festejo do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, 
que um acontece em agosto e outro acontece em setembro. E a gente 
sempre participou desses festejos. Então é com muita honra, Deputado 
Wellington do Curso, que nós demos entrada a esse Projeto de Lei e, 
hoje, é realidade, tornando esses dois festejos Patrimônio Cultural e 
Material do Estado do Maranhão. Haja vista, também, que nós conse-
guimos, em 2018, elevar os festejos do santuário de São Benedito, na 
cidade de Pedreiras, no Estado do Maranhão, à condição de Patrimônio 
Cultural e Material do Estado. E demos entrada, onde já tem um parecer 
favorável da CCJ, também elevando os festejos do Círio de Nazaré, no 
povoado do Morro dos Caboclos em Trizidela do Vale, que é o Projeto 
de Lei n° 258/2019. Então é muito importante nós deputados estarmos 
lado a lado trabalhando em prol da comunidade católica. São os festejos 
importantes que temos nessas cidades aqui citadas, assim como em ou-
tras cidades também tem seus festejos. E aquele que a gente vai toman-
do conhecimento que não tem ainda o título de patrimônio cultural e 
imaterial do Estado nós iremos aqui pleitear junto à Assembleia Legis-
lativa. E quero aqui, também, agradecer hoje a presença do ex-prefeito 
Cláudio, de Apicum-açu, que está hoje na Assembleia Legislativa com 
todos os vereadores. Está lá assistindo a sessão no nosso gabinete, que 
veio trazer demandas importantíssimas da região. E eu quero aqui desde 
já agradecer a presença do ex-prefeito Cláudio hoje, aqui na Assembleia 
Legislativa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do curso por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. 
Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, fui eleito na base do Gover-
nador Flávio Dino e sempre votei, a favor do Governador Flávio Dino, 
as propostas que eram boas para o Estado do Maranhão, mas sempre 
me posicionei em defesa da população e quando eu achei pertinente 
votar contra o governo, eu sempre votei ao governo com coerência, 
com responsabilidade, e sempre fiz oposição com muita responsabilida-
de. Votei, inclusive, três vezes contra o aumento de impostos. Por que 
estou dizendo isso? Nos dois últimos anos, fiquei sem nenhum bloco, 
independente na Assembleia Legislativa, mesmo fazendo oposição, e 
total apoio ao deputado César Pires, deputado Adriano, do Bloco de 
Oposição. Não fazia parte do Bloco do Oposição, mas fazendo oposição 
na Assembleia, com muita responsabilidade, com muita coerência. Para 
o ano de 2021, não foi formado o Bloco de Oposição, muito embora 
nos dois anos anteriores, deputado Roberto Costa, deputado Arnaldo 
Melo, estavam no Bloco de Oposição, não faziam oposição, votavam 
com o governo e nunca teve nenhum problema. Mas registro aqui que 
a oposição vai continuar firme. Deputado Wellington do Curso, conti-
nua na oposição, vai continuar na oposição, não mudou em nada. Não 
alterou em nada. Continuar fiscalizando, continuar cobrando, conti-
nuar denunciando com muita responsabilidade, como sempre o fize-
mos. E aproveito para reiterar o meu posicionamento na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão em defesa da população. E inicio o 
meu pronunciamento fazendo a cobrança ao governo do Estado sobre 
a transparência dos leitos. É muito fácil cobrar do governo federal, é 
muito fácil cobrar da Prefeitura de São Luís, inclusive de forma incoe-
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rente, o prefeito Eduardo Braide está com 38 dias à frente da prefeitura 
e pode ter certeza que nós também fiscalizamos e também cobramos a 
gestão do prefeito Eduardo Braide. Mas eu estou aqui para fazer uma 
referência elogiosa pela forma como o prefeito Eduardo Braide e o se-
cretário de Saúde têm conduzido a vacinação em São Luís e nós esta-
mos atentos com relação aos leitos também, agora não podemos ser 
incoerentes, não ter cobrado oito anos do Prefeito Edivaldo Holanda 
e agora simplesmente olhar para a gestão do Prefeito Eduardo Braide, 
com apenas 38 dias. Então, faço aqui nesse momento, Senhor Presiden-
te, a defesa da gestão do Prefeito Eduardo Braide, a defesa da gestão 
do Secretário Joel, Secretário de Saúde, pelo desempenho atuante e nós 
estamos em defesa, mas não recebemos nenhuma procuração, não re-
cebemos nenhum pedido por parte da Prefeitura, de Eduardo e nem de 
Joel, mas fazemos o reconhecimento pela atuação, inclusive, não só do 
Prefeito, mas do Secretário, foi veiculado em nível nacional, então não 
podemos imputar, cobrar do Prefeito que em apenas 38 dias. E por que 
nunca foi cobrado em oito anos do Prefeito Edivaldo? Por que não foi 
cobrado durante a pandemia em 2020? Então, é dever de justiça nesse 
momento fazer reconhecimento de todo o trabalho do Prefeito Eduardo 
Braide, do Secretário de Saúde, e havendo necessidade nós também 
vamos cobrar do Prefeito Eduardo Braide, do Secretário, e fazemos isso 
com muita responsabilidade, como fazemos do governo do Estado. Mas 
nesse momento quero registrar na tribuna da Assembleia Legislativa o 
desempenho, a atuação, a preocupação e a atenção do Prefeito Eduardo 
Braide, do Secretário de Saúde, com a vacinação, e também no trabalho 
na pandemia em São Luís. Então, parabéns, Prefeito Eduardo Braide, 
parabéns ao Secretário de Saúde, Joel Nunes. E é inadmissível a falta 
de coerência política que, em menos de 38 dias, cobrando do Prefei-
to Eduardo Braide não cobraram em oito anos do Prefeito Edivaldo 
Holanda. Mas aproveito a oportunidade, Senhor Presidente, estamos 
acionando o Governo do Estado pela falta de transparência nos leitos, é 
muito fácil cobrar do Presidente da República, é muito fácil cobrar do 
Prefeito com 38 dias e do Governo do Estado, onde foram parar todos 
os recursos enviados pelo Governo Federal para o Governo do Estado? 
No ano passado já teve uma ação da Defensoria Pública, do Ministé-
rio Público pela falta de transparência na administração de leitos pelo 
Governo do Estado do Maranhão, então, já estamos acionando tanto a 
Defensoria Pública como o Ministério Público pela falta de transpa-
rência na administração de leitos do Governo do Estado do Maranhão. 
Senhor Presidente, estamos também acionando o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Saúde, com relação ao Auxilio Emergencial, 
é muito fácil cobrar do Governo do Estado, do Governo Federal o Au-
xílio Emergencial e o Governo do Estado não faz nada, não move uma 
palha para ativar o Auxílio Emergencial Estadual, que é a pauta tam-
bém do Deputado César Pires, Deputado César Pires, quero parabeni-
zar Deputado César Pires, quero parabenizá-lo pela pauta do Auxílio 
Emergencial Estadual, é uma pauta que V. Exa. levantou, estamos nessa 
pauta desde o ano passado e não tem nenhum tipo de estremecimento, 
de vaidade, de covardia nessa pauta que V.Exa. levantou já para 2021, 
estamos juntos e apontamos o caminho, apontamos que tem recurso, 
tem recurso do FUNACOP, são seiscentos e oitenta e três milhões, o 
que falta é a prioridade do Governo do Estado, em plena pandemia, 
construir motéis em presídios, é necessário? É. Tem a previsão legal? 
Tem, mas nós temos prioridades e prioridade é o combate à pandemia, 
são muitos empresários, músicos que estão passando fome, passando 
necessidade, vendedores ambulantes e o governo do Estado não tem 
prioridades e é por isso que estamos cobrando o auxílio emergencial 
estadual e estamos apontando o caminho, nós não só criticamos, nós 
não só denunciamos, nós apontamos o caminho, nós damos a solução 
para o problema, estamos dando a solução para o problema do auxílio 
emergencial, onde tem o recurso e os recursos podem ser utilizados na 
faixa de R$ 200 a R$ 300 vai beneficiar mais de 400 mil famílias com 
o auxílio emergencial estadual, falta o governador Flávio Dino ter a 
sensibilidade e ter vergonha na cara para implantar o auxílio emergen-
cial estadual. Para finalizar, Senhor Presidente, estamos na luta para a 
redução do ICMS dos combustíveis e da energia elétrica, pauta antiga 
do deputado Wellington, nós votamos 03 vezes contra o aumento de 
combustíveis, da energia elétrica e do gás de cozinha, estamos na pauta 
para que o governo possa reduzir, 30,5% o imposto estadual, o ICMS, 
se ele colocar pelo menos o valor igual ao do governo federal 19% já 
é de bom tamanho. Então, estamos na luta, a sociedade está pedindo, a 
população está pedindo, governador Flávio Dino, reduza o ICMS dos 
combustíveis, reduza o ICMS dos combustíveis, menos impostos, mais 

geração de emprego e renda. O Deputado Wellington está encampando 
a luta em defesa da redução dos impostos do ICMS no combustível, na 
energia elétrica e no gás de cozinha. Era o que eu tinha para o momento, 
Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) – Que Deus abençoe a todos nós! Senhor Presidente, galeria e im-
prensa, senhores servidores. Eu quero dar relevo às palavras do depu-
tado Rildo Amaral, do qual nós pertencemos ao sistema de segurança. 
Sou oficial superior reformado da Polícia Militar. E quero dizer que é 
triste a situação que vive a Polícia Militar do Maranhão, nós, há pouco, 
aprovamos nessa Casa a subtração de quase setenta milhões de reais do 
orçamento do sistema de segurança na equivalência 2000 para 2001. 
Ora, se já não era suficiente o que tinha outrora, imagine agora. E qual 
o reflexo disso? O reflexo é o que nós estamos vendo, um processo de 
insegurança bem claro, não tinha policiamento na rua, a minha filha foi 
assaltada, colhemos a placa da moto, encaminhei a um delegado, fize-
mos o BO, fizemos todos os procedimentos e agora tem sido sistemá-
tico e mais volumoso a quantidade de carros roubados, de mortes, pela 
ausência do policiamento ostensivo na rua. O governo alardeia de que 
vai botar mais homens, mas omite a quantidade de pessoas aposentadas 
nesse mesmo período, se batermos os aposentados com os ingressos 
vamos ver que ainda fica insuficiente a quantidade de homem conside-
rando o que tinha e o que se propõe a ter. Faz festa quando coloca 60 
homens, é bom, mas seria melhor se colocasse muito mais, mas não diz 
quantos aposentados nesse mesmo período. O que eu vejo é uma cidade 
hoje entregue, discute-se mais do que nunca a fragilidade do senhor co-
mandante da Polícia Militar, de que não tem pulso, não tem determina-
ção, não tem força, é manietado sistematicamente. É horrível, porque eu 
nunca vi dentro da caserna uma situação desvelada como eu estou ven-
do agora, em relação à fragilidade do comando da Polícia Militar. É pre-
ciso que se tome um pouco mais de atenção, não é só mandar, não é só 
forçar de cima para baixo, mas é preciso que dada a proporcionalidade 
da força, crie também as condições e ambiência para que ele possa res-
ponder essa dificuldade que está o sistema de segurança do Maranhão. 
Alguém usa a tribuna e disse que o sistema carcerário é o mais perfeito, 
mas eu não acredito em Papai Noel, o que eu queria é que me dissesse 
onde está publicado? Onde é que está essa pesquisa? Em que meio de 
comunicação que foi dito? De que o Maranhão tem o melhor sistema 
prisional do Brasil. Tem que ter o rodapé, não só o questionamento, 
mas tem que ter o rodapé. Eu não acredito em Papai Noel, acreditei no 
tempo que eu puxava carrinho de mão, lá em Codó, não dá mais para 
eu acreditar nisso. Eu queria que até fosse melhor, mas eu não vejo ser 
assim. Que me mostre, e aí eu vou passar acreditar, senão, são falácias 
e aí é muito fácil fazer apologia ao nada, é o hiato da desesperança que 
na verdade nós estamos vivendo. Não tem mais como sustentar isso, o 
sistema de segurança está fragilizado, não tem homens para botar na 
rua, o interior do Estado não tem ajuda, as viaturas estão quebradas, é 
preciso a gente admitir e não é feio admitir isso. Se já estava desse jeito, 
diminuindo mais 70 milhões de reais, quase 6 milhões de reais, mais de 
6 milhões de reais por mês foi diminuído da Polícia Militar. Talvez seja 
essa a razão do coronel, do comandante se fragilizar, talvez seja até um 
bom homem, mas não lhe dão as condições talvez para trabalhar, como 
o sistema militar é assim, apanha-se calado como carneiro e não berra 
como bode, as coisas ficam veladas, a dor fica encubada, e ele talvez 
não exalte essa dor, e precisa que a gente exalte isso aqui, eu não vejo 
o Sistema Carcerário do Maranhão, está sendo criticado sim. Ah, mas 
uma pesquisa de alguma coisa aí, corporation association, seja lá o que 
for, disse isso, fruto de uma pesquisa, não vejo dizer isso, me mostre 
onde está a pesquisa, sob pena de eu continuar acreditando que eu não 
acredito em Papai Noel, fica aqui as minhas observações das pessoas 
que vieram e subiram à Tribuna, para fazer esses apelos ao Governo do 
Estado, tenho apelos nesse sentido e não estou falando simplesmente 
como deputado de oposição, estou aqui reverberando aquilo que che-
gou a mim, também pelos meus pares da corporação, deputado Neto 
Evangelista, é isso, vamos sim procurar minimizar a dor do Sistema de 
Segurança, vamos ajudar, vamos cada um de nós dar 200 mil das nossas 
emendas para o Sistema de Segurança para comprar viaturas, vamos 
ajudar, não acredito em Papai Noel, eu quero que me diga que o Gover-
no publique para eu poder acreditar aí eu venho aqui na Tribuna, e digo: 
“Olha, realmente é o melhor Sistema de Segurança”, mas sem rodapé, 
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sem informação, eu digo, eu preciso ver para acreditar. 

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. Eu venho destacar 
hoje aqui uma situação que ocorreu em Bacabal no início do mês, que 
o deputado Carlinhos Florêncio tem acompanhado, que é a respeito da 
morte de um comerciante na cidade. O Marcos Santos, conhecido ca-
rinhosamente como Marquinhos. E esse crime, na verdade, comoveu 
toda a cidade de Bacabal, pela forma absurda que aconteceu, principal-
mente, deputado Neto Evangelista, pelo envolvimento de agentes pú-
blicos da segurança pública, envolvidos diretamente nesse assassinato. 
O caso ocorreu em função de um sumiço de seis, sete carneiros, de 
uma pequena fazenda onde um dos militares é proprietário. E houve 
uma acusação contra esse comerciante, contra o Marquinhos, e cinco 
militares, comandados pelo tenente Pinho, pelo oficial Pinho, foram no 
comércio do Marquinhos, sequestraram ele do comércio dele, as câ-
meras de filmagem da rua pegaram toda a situação envolvida, depois 
que colocaram o Marquinhos dentro do carro deram um sumiço para 
ele. A família procurou, claro, a polícia, procurou informações a respei-
to desse desaparecimento e o Marquinhos já foi encontrado sem vida 
com tiro. E as investigações que foram feitas, e aí eu quero destacar 
a presença do Secretário de Segurança, Jefferson Portela, neste caso, 
porque ele esteve na cidade de Bacabal e por duas vezes já e conseguiu 
praticamente elucidar toda a situação, porque dentro do sumiço do Mar-
quinho também teria desaparecido um outro caseiro, o José de Ribamar, 
que o corpo não tinha sido encontrado, mas o corpo do Marquinho foi 
encontrado com uma perfuração de uma bala e de forma muito clara, 
pelos levantamentos, com marcas de espancamento. O tenente Pinho, 
depois teria dito que houve um confronto com a polícia e que uma bala 
perdida teria atingido o Marquinhos, mas as investigações que foram 
feitas comprovaram, comprovaram que esses cinco militares são os res-
ponsáveis pela morte do Marquinhos, uma morte cruel. Posterior a isso 
aparece o José de Ribamar que estava desaparecido e que participou de 
todas as situações, também sequestrado pelos policiais, e contou a for-
ma covarde que esses militares fizeram com o comerciante Marquinhos. 
As agressões que fizeram, murros no rosto do Marquinho, colocaram o 
Marquinhos deitado, pulavam em cima do corpo dele, colocaram um 
saco plástico na cabeça dele, tentaram afogá-lo também. Assim, foi uma 
barbaridade o que fizeram com o Marquinho para ele confessar, o pior 
de tudo, um crime que ele não cometeu. Conversei com o Secretário 
Jefferson Portela e ele, inclusive o tenente teria aparecido, deputado Zé 
Inácio, com a bala, um tiro na perna, e depois foi comprovado também 
que esse tiro foi dado pelos próprios policiais para tentar criar uma farsa 
de um confronto onde o Marquinho teria sido assassinado. E com José 
de Ribamar aparecendo e prestou novamente um depoimento, inclusi-
ve para o Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, que foi 
novamente à cidade de Bacabal, o crime praticamente foi elucidado. 
E a nossa tristeza e a nossa indignação é exatamente em função de um 
crime ser cometido por agentes públicos que na verdade deveriam dar a 
segurança para a sociedade. Nós sabemos que, dentro da Polícia Militar, 
dentro da Polícia Civil, ela é formada pela grande maioria de pessoas 
sérias que ajudam no combate à violência, que ajudam na proteção da 
sociedade, mas esses casos que acontecem eles precisam ser tratados 
com a maior seriedade e a melhor rapidez possível para dar resposta 
para a sociedade. O Secretário Jefferson Portela, inclusive, mudou o 
comando da cidade de Bacabal em função dessa situação, do 15º Bata-
lhão, mandou inclusive que os policiais que foram acusados viessem, 
logo ficarem presos aqui, foi dado a ordem de prisão para que ficassem 
presos, aqui na cidade de São Luís, para que o caso pudesse ser apurado, 
e o José de Ribamar, inclusive, que é a grande testemunha, deputado 
Carlinhos, que contou todo o acontecido, todo o ocorrido, a forma trá-
gica que fizeram com o Marquinhos, porque tentaram matar também o 
José de Ribamar, deram um tiro, mas a arma falhou e ele conseguiu se 
evadir, desapareceu por quase 10 dias, correu no mato, deputado Rafael, 
diz que foram 03 dias correndo com medo de ser assassinado. Então, eu 
quero aqui, claro, destacar de forma lamentável esse acontecido porque 
é uma situação que abalou a cidade de Bacabal, a nossa população, mas 
também elogiar aqui o sistema de segurança pública, por meio do se-
cretário Jefferson Portela que deu a atenção necessária para esse caso e 
inclusive com a sua presença para elucidar essa situação revoltante que 
ocorreu na cidade de Bacabal e o que nós queremos é que as punições 

possam continuar ocorrendo e que esses cidadãos que estão na Polícia 
Militar possam ser expulsos dela, porque eles não têm a qualificação, 
não têm as condições morais de continuar na Polícia Militar do Mara-
nhão. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, senhoras deputadas. Nós temos 02, temos ainda 
o deputado Neto inscrito, nós já estendemos bastante o Pequeno Ex-
pediente, eu vou chamar o deputado Neto e em seguida iniciaremos a 
Ordem do Dia. Estou justificando o atraso no início da Ordem do Dia, 
em razão de que a sessão ela ainda está com um modelo diferente, como 
nós não temos o Tempo dos Blocos dos Partidos, nem Expediente Final, 
acaba que todos os deputados que desejam ir à tribuna precisam ir ao 
Pequeno Expediente. Deputado Neto, V. Ex.ª tem 05 minutos.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputa-
das, todos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelos mecanis-
mos virtuais da Assembleia Legislativa. Eu venho aqui à tribuna desta 
Casa fazer um apelo ao Ministério da Cidadania, ao governo Federal 
para que revise uma decisão tomada no que diz respeito à mudança 
da forma que vai se operar o Cadastro Único agora no país, segundo 
informação do próprio Ministério da Cidadania. Eles estão querendo 
acabar com o serviço dos trabalhadores do SUAS e fazer o Cadastro 
Único agora de forma digital, com o próprio usuário do Sistema Único 
de Saúde preenchendo este aplicativo, os senhores deputados e deputa-
das sabem como foi difícil o preenchimento de informações do auxílio 
emergencial no aplicativo que foi lançado. E olha, deputado Wendell, 
que os beneficiários do programa Bolsa Família nem precisaram fazer 
um novo cadastro, eles entraram automaticamente no auxílio emergen-
cial, quem fez foram autônomos, foram trabalhadores informais que, 
em tese, já teriam uma condição melhor de fazer esse cadastro e mesmo 
assim não foi fácil. Agora, o governo federal quer colocar para aquelas 
famílias mais vulneráveis, deputada Betel, a senhora que conhece bem 
os municípios, sabe a dificuldade que as famílias que recebem Bolsa Fa-
mília têm de não ter internet, de não ter um celular adequado, de muitas 
vezes não entender e não saber sequer as principais necessidades que 
ele tem por uma questão cultural. Ele já vivencia, há muito tempo, sem 
banheiro em casa. Ele já vive, há muito tempo, sem uma água adequada. 
Ele, há muito tempo, já não tem uma alimentação adequada. Aquilo 
para ele virou normal. Como é que vai se exigir de um cidadão que 
mora num povoado que não tem acesso à internet ainda que ele baixe 
um aplicativo e ele faça uma autodeclaração de suas informações, que 
ele envie documentos, que ele envie sua foto. Muitos são analfabetos. 
Eu fui Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e nós fizemos 
diversos cursos com os trabalhadores dos SUAS que têm que preencher 
aquele caderno do Cadastro Único, que são informações importantes. É 
um verdadeiro raio x da vida daquela família. E a gente tem que capaci-
tar cada vez mais esses profissionais para que eles possam fazer um tra-
balho por excelência. Como é que esse cidadão vai conseguir preencher 
de fato o seu Cadastro Único? Além do mais, aqui no Maranhão, nós 
temos algo em torno de 5 mil trabalhadores do Sistema Único de Saúde 
que trabalham nos CRAS. E eles vão fazer o que, daqui em diante, se 
eles vão perder o contato mais direto com esse cidadão? É na busca 
ativa que, muitas vezes, se encontra aquele cidadão mais vulnerável que 
está sendo vítima de violência, que não tem coragem de ir à delegacia e 
que o CRAS cumpre essa função com os trabalhadores do SUAS. Não 
pode haver o desmonte do sistema único de assistência social no nosso 
país, o que o Governo Federal está querendo fazer é isso, eu friso nova-
mente. Ora, agora, nesse período de pandemia, que foi necessário se ter 
aulas virtuais, on-line, em São Luís, na capital do Estado, foi necessário 
o município distribuir chips para que as pessoas pudessem ter acesso à 
internet e as crianças pudessem assistir aula. Estou falando da capital 
do Estado, imagine quando a gente descer para o interior, gente. O Go-
verno Federal tem que entender, que o Brasil não e a mesma realidade 
do Sul e no Sudeste com o do Norte e do Nordeste, a realidade nossa e 
outra, e não dá para gente mudar nesse momento o Sistema do Cadastro 
Único, para uma forma digital, não dá. Eu faço um apelo aqui, inclusive 
a bancada federal do Maranhão que possa ir junto ao ministério da ci-
dadania, e levantar esse clamor que os trabalhadores do SUAS, possam 
levantar este clamor junto também, para que a gente possa reivindicar 
junto ao Ministério da Cidadania, reivindicar junto ao Governo Federal, 
e dizer não, não ao desmonte do SUAS, que o Governo Federal está 
querendo fazer, a não ser que a intenção do Governo Federal seja redu-
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zir drasticamente as políticas sociais, aí sim eles vão estar caminhando 
pelo caminho certo, se essa decisão for a deles, se a decisão for manter 
as políticas sociais existentes no Brasil, já conquistada durante vários 
anos, cuidar daquelas pessoas em maior vulnerabilidade social, eles têm 
que rever essa decisão e fazer mais capacitações com os nossos traba-
lhadores do SUAS, é melhorar os CRAS que nós temos... eu quando 
fui secretário entregamos cento e trinta CRAS equipados. É que eles 
possam equipar cada vez mais os CRAS, é que possam colocar equipes 
volantes, dar estrutura para as equipes volantes irem atrás das famílias 
para fazerem esses cadastros. E não colocar essas famílias cada vez 
mais separadas do que nós queremos verdadeiramente para elas, que é a 
inclusão. E com essa medida, deputado Carlinhos, pode ter certeza que 
o Governo Federal vai excluir cada vez mais essas famílias. Isso era o 
registro, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente. É 
uma Questão de Ordem, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) – 
Senhor Presidente, eu gostaria só de me somar ao requerimento ver-
bal do deputado Yglésio no sentido de que V.Exa., a Mesa avaliasse a 
possibilidade da gente voltar com horário normal dos blocos, pós Or-
dem do Dia, tendo em vista que ultimamente nós temos frequentando, 
presencialmente, a Casa, mais de 50% dos deputados, e o tempo que 
V.Exa. deu hoje foi benevolente, mais de meia hora, além do horário 
normal do Pequeno Expediente, só demonstra a necessidade de termos 
um tempo maior. Eu ia inclusive também me inscrever, mas dado o 
número de inscritos, eu acho que ultrapassaria em muito o horário do 
Pequeno Expediente. Eu acho que é o momento da Mesa, de V. EXª 
rever a possibilidade de que tenhamos mais tempo para usar a tribuna, 
que é um instrumento mais importante que nós temos para expressar os 
nossos posicionamentos políticos. Eu gostaria de que fosse apreciado 
esse requerimento verbal pela Mesa. Obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Zé Inácio, Deputado Yglésio, eu, pessoalmente, isso é uma 
opinião minha, não sou favorável a nós estendermos o tempo da Ses-
são, neste momento, por que nós estamos percebendo o agravamento 
da situação da covid-19 no Estado, não só em números, quanto princi-
palmente na questão da ocupação dos leitos na rede pública e privada. 
Nós temos aqui um percentual razoável de deputados que já tiveram a 
covid-19, mas tem aí cerca de 16, mais ou menos que não tiveram ain-
da, e tem também alguns casos que começam a aparecer, são poucos, 
mas de reinfecção por essa nova cepa que já está no Brasil, em alguns 
Estados, comprovadamente. Então, acho que a gente pode até tentar 
discutir, eu vou pedir à Mesa que me auxilie nesse sentido, para ver 
se é possível estender um pouco o Pequeno Expediente, mas acho que 
nesse momento a gente mantendo as sessões como estão, nós já esta-
mos, digamos assim, indo no limite do que é possível, para exposição 
de todos, levando em consideração não só os 42 deputados, alguns dos 
quais participam remotamente. Mas também aos servidores que atuam 
no Plenário conosco, se nós formos observar, entre, além dos deputa-
dos, juntando com os servidores que estão conosco aqui no Plenário, vai 
dar aí mais ou menos umas 50 a 60 pessoas circulando neste ambiente 
fechado. Eu embora não seja nem de longe especialista nesse assunto de 
saúde pública, mas a gente tem lido e ouvido e visto tanto sobre pande-
mia que o que mais as pessoas recomendam é que a gente evite o quanto 
possível aglomerar quanto mais em ambiente fechado. Então, a minha 
opinião é que nós mantenhamos assim com esse nível de cuidado para 
que preservemos a saúde dos que já tiveram, deputados e servidores que 
estão no Plenário, dos que não tiveram, até porque também temos vis-
to algo que não era esperado, pessoas agravando, inclusive com idade 
abaixo da idade de risco, agravando os quadros e indo algumas pessoas 
chegando a serem entubadas. Eu estava conversando com o intensivista, 
que é inclusive amigo em comum meu e do deputado Yglésio, o Dr. 
André Hossano, muito competente, por sinal, e ele me disse isso, ele 
é um intensivista, lá do Hospital UDI, que mudou o perfil do paciente 
que está chegando nas UTIs e agravando e chegando a ser entubado, 
gente abaixo de 50 anos, abaixo de 40, alguns com menos de 30 anos 
agravando o que não estava acontecendo naquele momento inicial. En-
tão, sugiro que nós mantenhamos ainda esses cuidados que nós estamos 
tendo inclusive no que diz respeito aí, claro, já é uma decisão de cada 
deputado, ao que diz respeito ao acesso aos gabinetes, porque só para 

deixar claro para todos, relembrando, que já teve um momento que nós 
mudamos um pouco a orientação no sentido de que os deputados auto-
rizassem o acesso ao seu próprio gabinete porque o acesso à Assembleia 
ele permanece restrito, só entram aquelas pessoas autorizadas, mas os 
deputados, se quiserem, quando querem receber, autorizam e, claro, lá 
na entrada da Assembleia é autorizada a entrada. A nossa recomendação 
é que sejamos os mais cautelosos possíveis, pelo menos nesse momen-
to, porque nós estamos percebendo aí que hoje, por exemplo, só tem 
vaga na rede pública, especialmente, leitos de UTI, então é preciso que 
nós todos tenhamos muito cuidado. Deputada Cleide.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (Ques-
tão de Ordem) - Eu gostaria de dar a minha opinião, que além de políti-
ca, eu sou médica também e eu concordo com o que o Presidente Othe-
lino falou, que o perfil dos pacientes que estão internando são pessoas 
iguais a nós, do nosso nível social, que não era assim, e pessoas que 
entram nas UTIs e partem para a intubação de maneira muito rápida, 
parece que esse vírus veio de maneira mais agressiva. Eu concordo que 
continue como está a sessão, como falou o Presidente Othelino, não 
somos só nós, aqui tem toda uma equipe de funcionários, de assessores 
e que nós, no momento, podemos protelar um pouco até que estabeleça 
melhor qual é a situação real da covid no nosso estado. Eu tenho parente 
meu trabalhando em 02 UTIs aqui, todos estão lotados com pacientes 
da covid, eu lamento muito, e a gente não tem essa ideia, porque parece 
que a gente acostuma, acostuma com essa máscara que incomoda mui-
to, acostuma em não se abraçar, mas é aí que reside o perigo, não vamos 
nos acostumar, vamos continuar lutando e trabalhando, que, com cer-
teza, em breve, a gente vai estar aqui de novo todos nós comemorando 
mais essa vitória. Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Neto Evangelista.
O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Só tirar uma 

dúvida aqui. Cada deputado pode trazer um assessor para sessão ou 
não? A gente pode trazer? Como está essa regra?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então, o que está acertado até agora é de que os assessores não venham 
ao plenário a não ser para cumprir uma missão específica e logo se reti-
rem. Eu estava pedindo aqui orientação da Mesa, porque eu não estava 
bem lembrado como é que estava essa regra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pela Senhor Presi-
dente, esse (inaudível) que o senhor chama, detalhando, é aquela pessoa 
que vem filmar e vai embora? Quando ele vem filmar, pode trazer mais 
um, pode trazer uma equipe? 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pela Resolução, na verdade, não está permitido o acesso.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - É porque 
hoje eu fiz um pronunciamento e a minha assessoria de comunicação 
perguntou se viria aqui no plenário junto para cobrir ao mesmo tempo. 
Eu falei: “olha está proibido”, então eu não trouxe. Mas aí eu estou com 
essa dúvida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pela Resolução, hoje, não é permitida a entrada. Tanto que tem sido 
feito alguns improvisos no sentido de permitir que filmem pronuncia-
mentos dos deputados além da TV Assembleia também para disponibi-
lizar o pronunciamento para o próprio deputado. Nós podemos também 
tentar encontrar um termo que talvez fosse... Se o Deputado quiser, por 
exemplo, o assessor filmar o seu pronunciamento, ele entra no pronun-
ciamento filma e sai. Eu acho que aí é um bom termo, somente um 
assessor. E se, por exemplo, o deputado precisar de algo mais urgente, 
dentro do plenário, o ideal seria que o deputado saísse e falasse com o 
assessor fora. Se não for possível, que o assessor entre, trate do assunto 
específico e se retire imediatamente para que a gente evite aglomerar 
aqui dentro do plenário.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor Presiden-
te. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Só um instante, Deputado Rafael. Pois não, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) - Só 
a título de esclarecimento dadas as intervenções que falaram após o 
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meu pronunciamento, minha manifestação. Na verdade, eu não estou 
solicitando que retornemos aos trabalhos na normalidade de sempre, 
o que eu destaquei, haja vista que estamos tendo sessões nas terças e 
quartas-feiras, a gente pudesse estender o tempo. Ora, se a gente passa 
aqui meia hora ou uma hora a mais, a meu ver, não faz tanta diferença. 
Eu não estou defendendo a retomada dos trabalhos, para lembranças 
de alguns colegas, meados de junho, não lembro se foi junho ou julho, 
quando retornamos os trabalhos que os índices de transmissão estavam 
parecidos com este momento que nós estamos vivenciando agora na 
pandemia, eu até me posicionei contra a retomada dos trabalhos aqui 
na Assembleia. Então, eu não estou fazendo a defesa, eu só acho que 
na medida que nós estamos vindo, se for possível, retomar o tempo na 
normalidade, inclusive incluindo o Tempo dos Blocos, eu acho que não 
faria tanta diferença, mas eu reitero a necessidade e a correta determi-
nação da Casa de continuar mantendo as restrições que nós estamos 
tendo aqui na Assembleia. Então, eu só queria fazer esse esclarecimento 
e não é nenhum apelo para que a gente possa retomar os trabalhos na 
normalidade e eu entendo que o momento é muito crítico e este mês de 
fevereiro e março aqui no nosso Estado, os especialistas estão dando 
indicativo que vai haver um avanço do coronavírus no nosso Estado. 
Mas V.Exa. está conduzindo de forma correta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Obrigado, Deputado Zé Inácio, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de Or-
dem) - Senhor Presidente, acho que o Expediente Final contempla 
o desejo de alguns colegas para estender a sessão, tem dez minutos. 
Agora só alertar a Mesa Diretora, com relação aos assessores, porque a 
resolução é bem clara: apenas os deputados e a Mesa Diretora e os fun-
cionários da Mesa, senão, Senhor Presidente, se for aberta essa flexibili-
zação, quem vai nos garantir que esse assessor não esteja contaminado, 
porque todos nós aqui fazemos exames para poder estar aqui dentro 
presencialmente. Então eu acho que a gente tem que manter o que está 
escrito na resolução e que caso o deputado tem a necessidade de falar 
com o assessor, que ele saia do plenário. Senão vamos ter que exigir 
dos assessores dos Deputados que também façam exames para adentrar 
ao plenário. Então, para garantir a saúde de todos, vamos manter o que 
está escrito na Resolução. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então façamos o seguinte: vamos manter estritamente o que está na Re-
solução até que nós tenhamos um cenário que nos permita flexibilizar. 
Entendido por todos?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Entendido, Presi-
dente, mas eu queria...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem) 
- Perfeita a sua observação. O Maranhão passou da zona de conforto. 
Agora está todo dia entre o segundo maior Estado, 106%. Mas que o 
sistema de segurança nosso prestasse bem atenção ao Presidente e, ain-
da que seja qualquer um deputado, têm que ser obedecidas as normas do 
que está estabelecido aqui. Então, se eu ver amanhã ou na próxima se-
mana alguém, eu vou ter que usar aqui, e usar para poder ter atenção. Eu 
concordo com V. Excelência, Deputado Rafael Leitoa. São perfeitas as 
suas observações. Eu acho que está certo isso. Teve uma deputada aqui 
que, quando foi fazer o exame, deu anticorpos, estava sãozinha, convi-
vendo com a mãe de oitenta anos. Fui ao gabinete dela, ela disse assim: 
“Deputado, eu fiquei assustada de ter transmitido para a minha mãe. Foi 
detectado no Ceará cepas novas capazes de reinfectar as pessoas. Pelo 
menos foi o que eu escutei do Secretário de saúde lá do Ceará, dando 
uma entrevista na CNN. É preciso ter cuidado, sim. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu posso 
me manifestar rapidamente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) 
– Em relação a essas questões de cepas novas, isso aí tem muita ques-
tão que é tratada, na verdade, como se fosse... É importante até que a 
população esteja vendo isso aí na TV Assembleia quem eventualmente 
esteja assistindo, porque fala-se em cepa nova. Cepa de vírus nova tem 
o tempo todo. Vírus da gripe tem. O H1N1, tem. Não é o mesmo H1N1 

de 2009. Vai ter o tempo todo. Anualmente a vacina de gripe é atuali-
zada. Portanto essa coisa de nova cepa, nova cepa, enquanto a covid-19 
estiver circulando, enquanto o novo coronavírus estiver circulando. E 
nós vamos precisar entender que o coronavírus veio para ficar. Ele não 
vai desaparecer. Ele vai ser um vírus que vai circular, mas de maneira 
muito menor quando a população chegar aí 70%, 60 a 70% de vacina-
ção. Aí nós vamos ter uma incidência muito menor e vai transformar no 
que foi a H1N1. Volto a dizer: é um vírus que tem uma mortalidade em 
torno de 0,1%, 0,2%, portanto a mortalidade baixa, subdiagnosticado 
sem dúvida. Por exemplo, o boletim de anteontem, aqui no Maranhão, 
tinha 233 casos registrados no Estado todo. E a rede particular, por 
exemplo, disse que está com os leitos ocupados. Claro que isso aí não 
bate. Eu tenho 233 casos novos e tenho os leitos, mais de seiscentos lei-
tos no Estado ocupados. Está subdiagnosticado. Os casos que chegam 
ao hospital são casos graves. Em relação a desse controle excessivo de 
entrada de pessoas aqui, eu acho que as precauções devem ser tomadas, 
claro, sem dúvidas, mas a gente tem que lembrar que o assintomático 
praticamente... Isso aí já tem um monte de estudos que mostram que o 
assintomático tem baixíssimo índice de transmissão, principalmente a 
pessoa que entra de máscara. Então, assim, nós não podemos ter um 
normativo dentro da Casa que obedeça um obscurantismo científico. 
A gente tem que fazer um regramento que é pautado dentro de evidên-
cias que são evidências clínicas. Uma pessoa que, por exemplo, chega 
aqui. Ali o deputado faz uma fala, entra. Ele passou aí na triagem ali 
da Assembleia. Ele não tem sintomas respiratórios. Ele não está com 
a temperatura alterada. Ele está entrando de máscara. Ele entra, filma 
o pronunciamento e ele sai. Isso aí não tem nenhum risco sanitário. Eu 
asseguro isso aí com tranquilidade. Você pode perguntar para qualquer 
epidemiologista que se isso aí, de fato, mantendo distanciamento acres-
centa. Não acrescenta e não tem nenhum problema em relação a isso. O 
que, a meu ver, a situação que deveria ser flexibilizada pelo menos para 
uma pessoa, para um assessor, durante o pronunciamento do deputado, 
fazer a filmagem. Primeiro: as imagens da TV Assembleia, a geração 
das imagens é muito ainda aquém do que deveria ser. Eu já conversei 
inclusive com o Diretor da Casa sobre isso. A gente precisa melhorar 
inclusive a qualidade da imagem, porque, hoje, nessa era de redes so-
ciais, é imperativo que a gente disponibilize um material de qualidade. 
E, óbvio, que quem quer, eventualmente, utilizar a sua verba de gabi-
nete para ter uma comunicação melhor com o seu eleitorado deve ser 
oportunizado de certa forma isso. Então, creio que, não havendo risco 
sanitário, possa ser permitido, Presidente, sem qualquer tipo de risco 
durante o pronunciamento do deputado a entrada do assessor para fazer 
essa captação de imagens. Não tem problema algum, a meu ver. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor Presidente, 
eu escutei essa situação da nova cepa do Secretário, acompanhado de 
infectologistas, epidemiologistas, virologistas, num debate tecnicista e 
com amparo científico dessa situação que eu escutei. E ouvi as reco-
mendações nesse sentido. O Ceará identificou seis, com 80 para identi-
ficar, o Maranhão mandou 10, que eu estive num hospital privado para 
poder fazer e até agora não tinha chegado, para ver se vinha. Há a pos-
sibilidade de reinfecção, sim. Não restam dúvidas de que a mortalidade 
provocada por esse vírus, segundo, eu estou falando com especialista, 
com consultórios, com atendimento dentro de UTI, para poder fazer, 
que o índice de mortalidade é menor. A durabilidade do infectado dentro 
das UTIs está numa média de 5%, mas todos com riscos. Eu não sei se 
eu estou dentro desse 0,1%. O Ministério da Saúde, quando eu vi agora, 
é setenta e dois milhões de pessoas a serem vacinadas. A princípio, essa 
é a meta até julho, ou seja, 30% da população nacional. Não sei como 
vai ficar aqui no Maranhão, mas não vi nenhum infectologista, epide-
miologista, enterologista dizer que não tem risco disso, que a gente 
deve continuar. Até mesmo, eu estou falando de grandes organizações 
universitárias, com cientistas que continuam afirmando que tem que ha-
ver o isolamento e o cuidado é pouco. Ainda essas pessoas vacinadas, 
inclusive, na segunda dose correm risco ainda. Ah! César, não é assim. 
Não estou dizendo que é como eu quero. Eu estou aqui sendo um pa-
pagaio repassando os dados que eu ouvi de grandes debates desprovido 
de nenhum interesse pessoal de quem está a movimentar isso ou aquilo. 
Então, deputado, eu acho que o senhor está certo, tem que fazer isso. 
A Câmara agora, determinadas Câmaras de Vereadores, de São Paulo 
voltou agora só no virtual, pela capacidade de infecção que está tendo. 
Não sei como em relação a isso, mas eu recomendo que a gente con-
tinue com cuidado. Até porque tem eu também aqui, Presidente, que 
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tenho comorbidade, já estou acima dos 60 anos. Eu acho que tem outras 
pessoas como Socorro, como outros que estão também que precisam ter 
cuidado. Se a gente deslocar para cá um cinegrafista nosso, para poder 
usar as ferramentas que alguém queira usar, eu acho que a Assembleia 
podia fazer isso e essa pessoa, até nós poderíamos ajudar a pessoa a 
fazer os exames. É isso é que é, mas o senhor está certo, Presidente. 
Eu acho que nós estamos todo dia no vermelho e ir na contramão da 
história? Eu não creio que isso seja a coisa mais interessante para nós.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Bom, para que nós possamos iniciar a Ordem do Dia, só para con-
cluir. Deputado Yglésio, as imagens da TV Assembleia são em termos 
de qualidade as melhores que têm disponíveis no estado, tanto que a 
TV Mirante, TV Difusora, quando precisam, demandam imagens gera-
das pela TV Assembleia para as suas respectivas matérias. E nós temos 
aqui, e é importante que todos saibam, porque pode ser que alguém 
não tenha percebido ainda, dois servidores que estão todas as sessões 
aqui no plenário estão à disposição, inclusive, para filmar os pronun-
ciamentos dos deputados e das deputadas. E eles, evidentemente, estão 
fazendo de acordo com a orientação da Diretoria de Saúde os exames. 
Está aqui, hoje, a Andressa, mas, eventualmente, troca, e o Josimar. Es-
tão ali os dois. Na hora em que o deputado vai fazer o pronunciamento, 
desejando, pode avisá-los e estão aí à disposição para filmar e depois 
encaminhar para as assessorias. Estão os dois aqui à esquerda da Mesa 
Diretora. Estão todos os dias aqui na Sessão. Então, na verdade, como 
existem muitas dúvidas com relação ao novo coronavírus, a Covid-19, 
ao surgimento de variantes do vírus, etc., eu opto para que sejamos um 
pouco mais conservadores e prudentes para evitar que tenhamos de-
pois consequências que não desejamos. Afinal de contas, nós já tivemos 
aqui, neste nosso colegiado de 42 deputados, nós já tivemos a perda de 
um colega por conta do coronavírus. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Projeto de Lei 329, de autoria da Deputada Mical Damasceno. De-
putada Mical está ausente. Requerimentos à deliberação do Plenário. 
Requerimento 394/2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso 
(lê). Todos com pareceres favoráveis.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, por gentileza, Questão de Ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) - Só solicitar a benevolência de V.Exa. de retirada de 
pauta para fazer alguns ajustes aí. Eu faço a apreciação da Mesa na 
próxima semana.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Retirado de pauta a pedido do autor. Requerimento 398/2020, de autoria 
do Deputado Duarte Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os depu-
tados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimen-
tos à deliberação da Mesa. Requerimento 391, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). O Deputado está inscrito para discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectado-
res que nos acompanham por meio da internet, das redes sociais, Ins-
tagram, Facebook e a transmissão também pela a TV Assembleia, o 
nosso mais cordial, bom dia, que Deus seja louvado, Senhor Presidente, 
apresentamos o requerimento nº 391, no qual solicitamos ao governo 
do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado do Maranhão, Senhor Jefferson Portela, as informações refe-
rentes ao quantitativo atualizado do efetivo da Polícia Militar do Estado 
do Maranhão, da Polícia Civil do Estado do Maranhão, do Corpo de 
Bombeiros Militar, de agente penitenciário, concursados, contratados, 
seletivados, bem como o número de aposentados das respectivas corpo-
rações e a projeção para a aposentadoria de 2020 e 2022, e a quantidade 
exata de cargos vagos em cada corporação, mais uma vez, a nossa luta 
permanente em defesa de todos os aprovados nos concursos públicos no 
Estado do Maranhão, e a nossa defesa também dos agentes de seguran-
ça pública, policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, a 

nossa luta permanente, a nossa defesa permanente, de todos os agentes, 
e antes de dar prosseguimento ao nosso pedido, a nossa solicitação pro-
priamente dita, quero fazer um registro, senhor presidente, parabenizar 
o deputado Rildo Amaral, parabenizá-lo, pelas ações, as defesas tam-
bém da Polícia Militar do Estado do Maranhão, em defesa da nomea-
ção dos aprovados em concurso, mesmo sendo da base do Governador 
Flávio Dino. Mas tem a autoridade do cargo que assim exerce, eleito 
pelo povo, ele tem na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
Então é um deputado atuante e um deputado que, mesmo da base do 
Governador Flávio Dino, tem feito as defesas que ele acha pertinente, 
que ele acha importante. Então, independente do lado, independente do 
posicionamento político, ele não abre mão daquilo que ele acredita e, 
principalmente, das defesas que ele fez antes de ser deputado, enquanto 
vereador. E hoje mantém essa mesma chama, essa mesma defesa dos 
aprovados em concursos da Polícia Militar e da Polícia Civil. E hoje eu 
ocupo a tribuna nesta Casa para fazer essa referência a três assuntos de 
suma importância. Um deles, o reajuste salarial de policiais militares e 
civis. Então ampla discussão precisa ser travada na Assembleia Legis-
lativa pela Comissão de Segurança, pelo Poder Legislativo, por todas as 
associações, pela Polícia Militar, pela Segurança Pública, pela SEGEP, 
pelo Governo do Estado e colocar essa planilha, colocar expectativa, 
colocar essa possibilidade para os policiais militares e policiais civis e 
agentes penitenciários. Uma outra pauta levantada também pelo Depu-
tado Rildo Amaral, na manhã de hoje, é com relação às promoções de 
praças e oficiais. Uma reclamação permanente, recorrente do uso polí-
tico das promoções de praças e oficiais, de “quem indique”, do “QI”. E 
eu faço aqui a defesa de praças e oficias da Polícia Militar. Então faço 
aqui o registro da defesa do Deputado Rildo Amaral e passo agora a 
discorrer do meu posicionamento que vai um pouco além do Deputado 
Rildo Amaral, mas eu respeito, por ser da base do Governo, mas regis-
tro a sua atuação, a sua defesa e o parabenizo por isso. Então, Deputado 
Rildo Amaral, receba os cumprimentos do Deputado Wellington e pode 
ter certeza, também, receba os cumprimentos da corporação dos poli-
ciais militares, policiais civis, agentes penitenciários do Estado do Ma-
ranhão e dos aprovados em concurso que aguardam a nomeação. Então 
parabéns, Deputado Rildo Amaral. Então faço aqui a minha cobrança 
individual, a minha cobrança parlamentar pela nomeação de todos os 
aprovados nos concursos públicos do Estado do Maranhão da Segep, 
Iprev, Detran, Procon, Aged, Polícia Militar, Polícia Civil, realização do 
concurso do Bombeiro, da Emap, de todos os aprovados em concursos 
públicos. E é por isso que solicitamos ao Governo do Estado transpa-
rência nessa informação. Nós temos informações, que eu tenho certeza 
que está defasada, de 11.200 policiais. Em contrapartida o Governo do 
Rstado ludibriou, enganou, mentiu por muito tempo dizendo que o Es-
tado do Maranhão tem 15 mil policiais militares em atividade. Isso não 
é verdade. Mesmo assim ele gastou dinheiro público com propaganda 
mentirosa dizendo que o Estado do Maranhão tem quinze mil policiais, 
propaganda envelopando com banner na caixa d’água em frente à Polí-
cia Militar do Estado do Maranhão, no elevado da Polícia Militar, no re-
torno da Polícia Miliar, dizendo que tem quinze mil policiais militares, 
gastou dinheiro público com revista caríssima dizendo que tem quinze 
mil policiais militares, gastou dinheiro público com horário nobre, no 
horário do Jornal Nacional e no horário do Fantástico dizendo que tem 
quinze mil policiais militares e só foi comprovado que não tem quinze 
mil policiais militares só são onze mil e duzentos policiais militares, 
muitos outros estão convalescendo para tratamento de saúde, alguns 
inclusive com ansiedade, com depressão, que recorreram ao suicídio, 
policiais militares que já se suicidaram, policiais militares que foram 
abatidos, foram assassinados e eu faço referência à memória do grande 
Tenente-Coronel Ronilson, um homem do Choque, um homem prepa-
rado, que foi abatido na porta de casa, na frente da esposa, de forma co-
varde, de forma brutal, os meliantes atiraram no policial e voltaram para 
dar um tiro na cara do policial, e ao voltar para dar um tiro na cara do 
policial mostra a crueldade, a brutalidade e o avanço contra o Poder Pú-
blico ao matar o policial militar, um policial civil está atentando contra 
o Estado de Direito, está atentando contra a democracia e contra a Força 
Policial, nós não podemos permitir, se estão fazendo isso com Oficial da 
mais alta patente, imaginem o que estão fazendo com o cidadão. Então 
a nossa solicitação a do efetivo para que possamos acompanhar é nossa 
defesa, os policiais militares, os policiais civis e agentes penitenciários. 
Lamentamos o que ocorreu na cidade de Bacabal, e esses maus policiais 
precisam ser punidos, porque os relatos são horrendos de sofrimento, 
de dor e de tortura e que não permeia a Polícia Militar, não está nos 
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quadros da Polícia Militar, os quadros da Polícia Militar são de homens 
honrados, de homens corretos, de mulheres corretas e nós defendemos 
a Polícia Militar, embaixo do meu sapato tem um coturno, embaixo do 
meu terno tem uma farda e eu defendo a Polícia Militar, defendo a Polí-
cia Civil, defendo agentes penitenciários, e o que aconteceu em Bacabal 
foi um fato isolado, um fato horrendo e que precisa ser investigado e 
todos os culpados deverão ser punidos na forma da lei. Agora, a Polícia 
Militar precisa de um olhar atencioso do governo do Estado, não vou 
nem falar em secretário de Segurança Pública, que eu conheço muito 
antes de ser deputado. Quando então, sargento do Exército, durante 15 
anos, quando servi à Pátria, fui do Serviço de Inteligência, e tratei mui-
tas vezes com o secretário Jefferson Portella no Serviço de Inteligência. 
Então, o nosso respeito ao secretário Jefferson Portela, à sua atuação na 
Secretaria de Segurança Pública, mas a nossa cobrança é do governo do 
Estado, o governador do Estado do Maranhão é que é o comandante da 
Polícia Militar e ele precisa agir de forma enérgica com o comandante 
da Polícia Militar, com os oficiais e com os praças e principalmente 
dando atenção ao reajuste, mais de 06 anos sem reajuste, atenção a pro-
moção de praças e oficiais, aumento do efetivo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Equi-
pamentos e viaturas para que possam trabalhar. Prova disso é que a 
região metropolitana está submetida a marginalidade, dois assassinados 
covardes na cidade de São José de Ribamar em menos de 24 horas. É 
por isso que pedimos a compreensão da Mesa para que possa aprovar 
esse requerimento em defesa de todos os aprovados da Polícia Militar, 
em defesa dos policiais da Polícia Militar e da Polícia Civil do Esta-
do do Maranhão. Para que tenhamos transparência, precisamos saber, 
efetivamente, o efetivo e cobrar do Governo do Estado a nomeação 
de mais policiais civis, mais policiais militares. A luta pela nomeação 
continua. Nomeação já e a defesa da Polícia Militar permanentemente. 
Contem conosco, um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota o Deputado Paulo Neto?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO PAULO NETO - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Indeferido o Requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, questão de ordem.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Regimentalmente, foi indeferido pela Mesa e aí eu 
recorro ao Plenário para que possa ser apreciado na próxima sessão para 
apreciar a transparência do Governo do Estado e aprovar esse Requeri-
mento, que é de suma importância para todos os aprovados em concurso 
público no Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Fica incluído na próxima sessão. O item 5 foi retirado da Ordem do Dia, 
a pedido do autor. Item 6, Requerimento nº 393, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). Deputado Wellington, o senhor está inscrito 
para discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, imprensa, galeria, internautas, telespecta-
dores que nos acompanham através da TV Assembleia, telespectadores 
que nos acompanham através das redes sociais Instagram, Facebook. 
Ocupo a tribuna da Assembleia Legislativa, mais uma vez, para solicitar 
à Mesa a aprovação do Requerimento n° 393/2020, pelo qual solicita-
mos ao Governo do Estado e ao Secretário de Saúde, Carlos Lula, que 
encaminhe a esta Casa a relação descritiva com a destinação dos 107 
respiradores doados pela iniciativa privada ao Governo do Estado, es-
pecificando a marca, o lote, o número de série, a data de entrega e a 

unidade de saúde contemplada com cada respirador. E agora eu passo a 
justificar o teor do requerimento, o teor nosso pedido com relação a 
esses respiradores. Senhor presidente, demais deputados, população 
que nos acompanha, desde o início da pandemia, nós temos uma atua-
ção permanente, na primeira onda, a partir de março e abril, e agora 
nessa segunda onda e principalmente pela transparência do governo do 
Estado, ações efetivas por parte do governo do Estado, recursos recebi-
dos do governo federal, para serem aplicados pelo governo do Estado, 
fiscalização desses recursos e aplicação desses recursos, insumos, ins-
trumentos, equipamentos, bem como também a compra desses equipa-
mentos, por parte do governo do Estado, e aqui fazemos a solicitação, 
pela falta de transparência do governo do Estado, nós temos três situa-
ções de respiradores, mas o nosso pedido, a nossa situação para esse 
pedido, em tela, esse recorte local são para os 107 respiradores, que 
foram trazidos por empresários, recebidos na madrugada, inclusive, 
destacado pelo secretário de Indústria e Comércio que foi feito um ma-
labarismo, feita todo uma estrutura de guerra para trazer esses respira-
dores para o Estado do Maranhão. E é por isso que nos solicitamos ao 
Governo do Estado, a transparência desses respiradores, porque o que 
nos consta, e isso feito, visita em loco, fiscalização em loco, é que esses 
respiradores, são de péssima qualidade, não foram instalados, o próprio 
nome diz, são ventiladores de emergência e portáteis. Cento e sete res-
piradores recebidos pelos empresários e doados ao Governo do Estado 
do Maranhão. E nós estivemos fiscalizando, juntamente com a socieda-
de maranhense de intensivistas. Nós fomos a todas as UPAs: UPA do 
Itaqui-Bacanga; UPA da Cidade Operária; UPA do Vinhais. Nós coloca-
mos em risco a nossa saúde para defender a população, para fiscalizar, 
para verificar o atendimento, a falta de leitos, as pessoas sendo manda-
das de volta para casa, por falta de atendimento. E, naquele momento, 
nós cobramos atuação do Governo do Estado, cobramos abertura de 
leitos, cobramos a compra de respiradores. E esse primeiro recebimento 
de respiradores, nós constatamos que esses respiradores eram de péssi-
ma qualidade. E eu estive com fisioterapeutas, com médicos intensivis-
tas e constatamos que esses respiradores eram de péssima qualidade. 
Encontramos respiradores, oito respiradores em cima de uma cama e 
desmontados. Encontramos dois respiradores num hospital de São José 
de Ribamar desmontados. Quando chegamos no HCI, fomos recepcio-
nados pela equipe de intensivista do HCI e, vejam só a ousadia, a cara 
de pau de quem nos recebeu: “Deputado Wellington, nós temos mais de 
cem respiradores instalados, mas esses respiradores recebidos de doa-
ções dos empresários não estão instalados, não foram instalados, mas se 
V. EXª quiser eu instalo agora um respirador desses para que V. EXª 
possa acompanhar. Ora, ora, ora, senhoras e senhores! Um renomado 
fisioterapeuta, professor universitário, publicou em suas redes sociais 
que os respiradores eram de péssima qualidade, eram ultrapassados, 
ventiladores portáteis de emergência, entrei em contato com esse fisio-
terapeuta, 24h depois ele sofreu retaliação e perseguição por parte do 
governo do Estado, teve que apagar a publicação. Conversando com 
outros fisioterapeutas, com médicos intensivistas, todos com medo de 
falar, todos com medo de se pronunciar, e aí me vem um representando 
a Secretaria de Saúde do Estado dizendo ao deputado Wellington que 
poderia instalar naquele momento um respirador e entubar o paciente 
para mostrar que estava funcionando. E por que não estava funcionando 
antes? Senhoras e senhores, eu estou falando dos 107 respiradores rece-
bidos de doação pelo governo do Estado, respiradores portáteis vindos 
da China, respiradores de emergência. Ah, quer dizer que março já pas-
sou, abril já passou, maio de 2020 já passou e acham que vai ficar por 
isso mesmo? Nós estamos na fiscalização, continuamos na fiscalização 
e é por isso que estamos solicitando ao governo do Estado que encami-
nhe a esta Casa a relação descritiva com a destinação dos 107 respira-
dores, especificando a marca, o lote, o número de série e nós vamos 
verificar onde estão. Estão no HCI? Quem é o fisioterapeuta responsá-
vel? Quem é o médico intensivista? Estão no Carlos Macieira? Quem é 
o fisioterapeuta responsável? Quem é o médico intensivista? Porque os 
dois que foram para São José de Ribamar estavam em cima de uma 
cama, não foram usados. Os outros do Genésio Rêgo estavam em cima 
de uma cama, não foram utilizados. E nós vamos verificar todos os res-
piradores, o número do lote, o número de série, qual hospital, quem é o 
fisioterapeuta responsável e o médico responsável. Está em Presidente 
Dutra? Está em Pinheiro? Está em Codó? Está em Caxias? Está em 
Barra do Corda? Onde estão os 107 respiradores recebidos de doação 
pelos empresários do Estado do Maranhão. Onde estão? E o responsá-
vel pela utilização de cada um deles para pegar um laudo atestando a 
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utilização desses respiradores. Fazemos isso com transparência e solici-
tamos transparência por parte do Governo do Estado. Estou falando dos 
107 respiradores recebidos de doação dos empresários. Não estou nem 
falando dos 30 respiradores comprados de forma fraudulenta, pagos 
adiantados, superfaturados, que não foram entregues até hoje. Eram 
para terem sidos entregues desde o dia 23 de abril enquanto só tinha 81 
óbitos. Passamos de cinco mil óbitos. Quantas vidas teriam sido salvas 
se esses respiradores comprados superfaturados tivessem chegados a 
tempo? E o dinheiro sumiu. Comprados pelo consórcio Nordeste. Su-
miu, escafedeu. Pagaram propina de 20 milhões de reais. Compraram 
na China; não entregaram. Tentaram comprar no Brasil, muito mais ba-
rato, mas até hoje não entregaram. Não satisfeito, o Governo do Estado 
tentou fazer outra compra de 40 aparelhos por mais oito milhões e sete-
centos. Pagou antecipadamente quatro milhões e trezentos. Depois da 
nossa denúncia, foi cancelado, recebeu o dinheiro de volta a menos. 
Não chegou quatro milhões e trezentos. Só chegou três milhões e sete-
centos. Até hoje espero do líder do Governo, Deputado Rafael Leitoa, a 
comprovação, o valor recebido a menos. Quem vai pagar esse prejuízo? 
Quem vai arcar com esse prejuízo? E esses 70 respiradores que nunca 
chegaram. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Respiradores super-
faturados, respiradores que não chegaram até hoje para salvar vidas no 
estado do Maranhão. Foi indiciado o Secretário de Saúde e o Governo 
do Estado de Santa Catarina. O Governo do Estado do Rio de Janeiro 
foi afastado. Pediram o impeachment. O Governo do Amazonas, o Se-
cretário de Saúde do Amazonas, Governo do Pará indiciados pelo Polí-
cia Federal. Cadê a Polícia Federal que até hoje não chegou ao Mara-
nhão? Problemas com 70 respiradores comprados, superfaturados, que 
não foram entregues. Problemas com 107 respiradores adquiridos por 
meio de empresários e que não foram utilizados. E eu estou aqui fisca-
lizando com muita seriedade, com muita responsabilidade. Pauta de 
hoje: os 107 respiradores recebidos de doação dos empresários do Esta-
do do Maranhão. Querem saber onde estão, número, lote, marca, qual o 
hospital, qual a unidade. E vamos fiscalizar. Vamos solicitar pela Co-
missão de Saúde e vamos usar o nosso trabalho, a nossa atividade par-
lamentar para fiscalizar onde estão esses respiradores, onde estão insta-
lados. Próxima pauta voltar novamente e cobrar do Ministério Público 
e da Defensoria Pública, estão querendo decretar lockdown. Beleza, e 
cadê os respiradores que poderiam salvar vidas que até hoje não chega-
ram? Cadê a cobrança da Defensoria Pública? Cadê a cobrança do Mi-
nistério Público? Cadê a Defensoria Pública e o Ministério Público para 
cobrar os 70 respiradores comprados, pagos adiantados, superfaturados 
e que até hoje não chegaram. Vamos cobrar novamente o governo do 
Estado, o Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Federal es-
ses 70 respiradores que até hoje não chegaram, mas a pauta do momen-
to solicito à Mesa a aprovação desse requerimento para que tenhamos 
transparência, já que diz que está tudo ok com esses respiradores, que-
remos saber onde estão, número, lote, marca para que possamos ir fis-
calizar in loco o funcionamento desses respiradores. Era o que tínhamos 
para o momento, senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Que 
Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a deputada Cleide Coutinho.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota o deputado Paulo Neto?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO PAULO NETO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Indeferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor presidente, eu não ouvi. Deferido ou indeferido?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Inde-
ferido. Negação. Presidente, mais uma vez, solicitar a benevolência da 
Mesa, da vossa presidência para que possa colocar na pauta da próxima 
sessão, possamos discutir novamente o assunto, encaminhar o assunto 
e apreciação de todos os deputados da base, deputados que defendem a 
saúde, a transparência e o combate à covid. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Está incluindo na Ordem do Dia da próxima sessão. Requerimentos 
n°001, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a 
Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota o Deputado Paulo Neto?

O PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Requerimento n°003, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, 
(lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota o Deputado Paulo Neto?

O PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Requerimento n° 005, de autoria do Deputado Dr. Yglésio. 
Como vota a deputada Dra. Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota o Deputado Paulo Neto?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deferido. O que nós estamos aprovando aqui é que o recurso do De-
putado Dr. Yglésio quanto aos Projetos de Lei que tiveram parecer 
desfavoráveis na CCJ cheguem ao Plenário. E o Plenário vai apreciar 
por maioria absoluta. Como são aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis 
requerimentos, a exceção do item 10, que é um assunto diverso, nós 
vamos apreciar os outros requerimentos de forma global. Requerimento 
n° 006, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê).

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, deputa-
do Wellington se encontra? Eu posso subscrever com V. Exa.? O seu 
requerimento é de condolências ao PM Ronilson, aos familiares, obri-
gado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– A subscrição do deputado Yglésio. Como vota a deputada Cleide 
Coutinho, como vota o deputado Paulo Neto, deferido. Os itens de 11 
a 15, nós apreciaremos todos de uma vez só, são Projetos de Lei do 
deputado Yglésio que tiveram Parecer contrários da CCJ, Parecer pela 
Inconstitucionalidade, nós vamos aqui apreciar apenas que eles sejam 
encaminhados ao Plenário para que o Plenário soberanamente decida. 
Como vota a deputada Cleide Coutinho? Como voto o deputado Paulo 
Neto? Deferidos. Todos irão para a Ordem do Dia da próxima Sessão 
Ordinária. Senhores Deputados, encerramos a Ordem do dia. 

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

Resumo da Ata da Primeira Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia três de fevereiro de dois mil e 
vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical Da-

masceno.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Ar-
naldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
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Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Bra-
ga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, 
Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages,  
Zé Inácio Lula e Zito Rolim.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputa-
dos (as): Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Doutor Leonardo Sá, 
Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Othelino Neto, 
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio e Vinícius 
Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão determinando a leitura 
do texto bíblico, do Resumo da ata da sessão anterior, que foi aprova-
do e concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Mical Damasceno, 
Doutora Cleide Coutinho, Doutor Yglésio, Duarte Júnior, Wellington 
do Curso, Roberto Costa, César Pires, Zé Inácio Lula e Professora So-
corro Waquim. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos 
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando a 
votação, em único turno: Parecer nº 769/2020 da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, em redação final, ao  Projeto de Lei nº 
381/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que “cria no Estado do 
Maranhão o Programa Pró-Idade” e Parecer nº 721/2020 da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final, ao  Projeto de 
Lei nº 113/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que “Institui a 
Política Estadual de Formação e Capacitação Continuada de Mulheres 
para o Mercado de Trabalho.” Os citados pareceres foram aprovados e 
os respectivos Projetos de Leis encaminhados à sanção governamental. 
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente 
Resumo, que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário De-
putado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 10 de 
fevereiro de 2021.

Primeira Secretária, em exercício

P O R T A R I A   Nº 042/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do 
Memorando nº 097/2021-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores LUIS ERNANI SANTOS PE-

REIRA, matrícula  nº 1663046 e DANIELSON VIANA PEREIRA, 
matrícula nº 1392364, ambos lotado na Diretoria de Administração, 
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do 
Contrato nº GERC-AC PPEF 574361-SEDE, firmado entre a Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa EQUATORIAL 
MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que tem por 
objeto a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para 
o EDIFÍCIO SEDE da ALEMA conforme determina o Art. 25 da Re-
solução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os proce-
dimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformi-
dade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas 
resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08 de fevereiro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

 
P O R T A R I A   Nº 043/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que consta do Memorando nº 098/2021-DA,

R E S O L V E:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para constituí-

rem a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 52/2019-AL, firmado 
entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e o a empresa 
INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA - ME., que 
tem por objeto a prestação de serviço de natureza continuada de lim-
peza, conservação e higienização diária, para o conjunto de edificações 
da ALEMA, incluindo todas as instalações físicas e mobiliários do 
prédio principal do Complexo de Comunicação Social, da Creche 
Escola Sementinha, dos Auditórios e demais áreas internas na sede e 
clube social do Maiobão, com fornecimento de mão de obra, equipa-
mentos e materiais adequados e suficientes a execução dos serviços, 
conforme o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 
67 da Lei nº 8.666/93.

•	 ANA CRISTINA COELHO MORAIS - matrícula 1660398– 
Presidente; 

•	 VANUZA GOMES CABRAL – matrícula 1647858 – Presi-
dente Substituto

•	 JESSICA MATOS DE OLIVEIRA – matrícula 1646843 – 
Membro

•	 OTAVIO PARGA REIS NETO – matrícula 1606722 -  Mem-
bro

•	 FRANCISCO MURÁRIO DE ARAUJO FILHO – matrícula 
1637073 - Membro

•	 VALTERLAN OLIVEIRA DA COSTA – matrícula 1629666 
-  Membro

DÊ-SE CIÊNCIA PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08 de fevereiro 
de 2021.

 
Deputado OTHELINO NETO

Presidente
 

 
P O R T A R I A   Nº 044/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do 
Memorando nº 101/2021-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores LUIS ERNANI SANTOS PE-

REIRA, matrícula  nº 1663046 e DANIELSON VIANA PEREIRA, 
matrícula nº 1392364, ambos lotado na Diretoria de Administração, 
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do 
Contrato nº 025/2018-AL, firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e a empresa EQUATORIAL MARANHÃO DIS-
TRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que tem por objeto a prestação de 
serviços de fornecimento de energia elétrica para o clube recreativo 
da ALEMA, localizado em Paço do Lumiar, conforme determina o 
Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 
8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os proce-
dimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformi-
dade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas 
resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 08 de fevereiro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente




