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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide 
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-
ges. 

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Bra-
ga.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Ariston, Daniella Tema, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte 
Júnior, Fábio Braga, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do 
Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Participaram remotamente 
os Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio 
Pereira, Edivaldo Holanda, Edson Araújo e Zito Rolim. 

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Ana do 
Gás, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Fá-
bio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo 
Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael 
Leitoa, Ricardo Rios e Rildo Amaral. 

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Em nome do povo e invocando a prote-
ção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Segundo Se-
cretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO FÁBIO BRAGA (Lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhora 
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Ata lida e considerada aprovada. 

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 062 / 2021

Obriga as operadoras de aplica-
tivos de entrega a manter base de apoio 
físico visando o mínimo de comodida-
de aos(as) entregadores(as) e dá outras 
providências.

Art. 1º – Ficam as operadoras de aplicativos de entrega de pro-
dutos a manter nos municípios onde houver atividade da empresa ao 
menos uma base de apoio físico aos(as) trabalhadores(as) responsáveis 
pela entrega.

Parágrafo Único – A entrega dos produtos será feita através dos 
motoristas de automóveis e de taxi, respectivamente, devidamente ca-
dastrados

Art. 2º – Os pontos de apoio deverão contar com:
I – sanitários masculinos e femininos;
II – chuveiros individuais e vestiários;

III – uma sala para apoio e descanso dos trabalhadores, com aces-
so à internet sem fio e pontos de recarga de celulares gratuitos;

IV – espaço para refeição;
V – espaço para estacionar bicicletas e motocicletas.
Art. 3º – A construção, manutenção e funcionamento dos pon-

tos de apoio deverão ser garantidos pelas empresas de aplicativos de 
entregas.

Art. 4º – O não atendimento ao que determina esta Lei sujeitará 
os infratores:

I – à advertência, na primeira infração;
II – em caso de reincidência, multa e suspensão da operação da 

plataforma por até trinta dias;
III – inabilitação para operar até o oferecimento dos pontos de 

apoio.
Art. 5º – Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 dias pelo 

Poder Executivo.
Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, 12 de fevereiro de 2021. - ANA DO GAS 
- Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

As empresas de aplicativo de entrega poderiam ser consideradas 
as maiores “empregadoras” no Brasil, se constituíssem uma única em-
presa e formalizassem as relações de trabalho com os trabalhadores que 
utilizam o seu sistema.

São mais de 4 milhões de brasileiros que dependem dos APPs 
para realizar os seus serviços. Mas as empresas insistem em negar o 
vínculo com esses trabalhadores. O pagamento pelos serviços é inter-
mediado pelas empresas, elas recebem dos clientes e repassam uma 
parte para os trabalhadores. Portanto, há vínculo estabelecido entre 
empresa e trabalhador, ainda que não seja por meio da CLT brasileira.

Das jornadas ininterruptas aos baixos rendimentos recebidos, da 
ausência de vínculo trabalhista formal à ausência de seguros e garantias 
previdenciárias. Enfim, isso fez com que diversas ações individuais na 
justiça fossem tomadas por trabalhadores contra as empresas. Portanto, 
devemos construir leis para respaldar e melhorar minimamente as con-
dições de trabalho.

No momento em que o trabalhador se conecta ao aplicativo, ele 
fica sob a vigilância e sob as regras da empresa. Considerando que a 
empresa está trabalhando com uma gama de entregadores, verifica-se 
que isso faz com que ele seja mais subordinado que outras categorias 
de trabalhadores.

Esse projeto de lei tem a finalidade, portanto, de atender a de-
manda emergencial dessa categoria, para que possam exercer seu traba-
lho de maneira mais digna, motivo pelo qual submeto a esta Casa para 
aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de fevereiro de 2021. - ANA DO GAS 
- Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 063 / 2021

Institui o Programa “Jovem Doa-
dor”, a ser realizado no Estado do Ma-
ranhão, anualmente, na última semana 
do mês de novembro,  com o objetivo 
de conscientizar os alunos do ensino mé-
dio da rede estadual sobre a importância 
de tornarem-se doadores regulares de 
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sangue, visando aumentar o estoque do 
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HE-
MOTERAPIA do Estado do Maranhão 
– HEMOMAR, para atender ao grande 
aumento da demanda durante as duas 
maiores festas populares do Maranhão: o 
Carnaval e o São João.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

Art. 1º -  Fica instituído o Programa “Jovem Doador”, a ser reali-
zado no Estado do Maranhão, anualmente, na última semana do mês de 
novembro, com o objetivo de aumentar o estoque de sangue do CEN-
TRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – HEMOMAR para 
atender ao grande aumento da demanda durante as duas maiores festas 
populares do Maranhão: o Carnaval e o São João.

Art. 2º -  A Secretaria da Educação Estadual, através do Depar-
tamento de Ensino Médio, e o CENTRO DE HEMATOLOGIA E HE-
MOTERAPIA – HEMOMAR ficam responsáveis pelo planejamento e 
execução das ações que serão desenvolvidas durante a semana nas 

unidades de ensino, com o objetivo de conscientizar e motivar os 
jovens estudantes a 

aderir ao programa “Jovem Doador”.
Art. 3º -   Esta lei entrará em vigor após publicação.
Sala das Sessões, em 16 de Fevereiro de 2021. - wendell lages 

- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A manutenção de estoque de sangue na capital do Maranhão é 
uma preocupação constante durante o ano inteiro e em determinados 
meses aumenta bastante o que preocupa a direção do CENTRO DE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – HEMOMAR.  

Com as datas festivas e a grande circulação de pessoas nas ruas, 
aumenta o consumo de bebidas alcoólicas, e a quantidade de veículos 
transitando, esses são alguns fatores que causam acidentes graves com 
vítimas necessitando de atendimento de urgência e, muitas vezes, de 
transfusão de sangue para evitar o óbito. 

O doador voluntário é quem proporciona o aumento do estoque 
de sangue nos hemocentros e, consequentemente, é quem vai salvar 
muitas vidas através desse ato voluntário e de grande importância.  Vis-
to que com a grande demanda durante os festejos, os hemocentros ne-
cessitam de um estoque suficiente para atender os acidentados. 

De acordo com dados do IBGE, existem no Brasil cerca de 1,3 
milhão de pessoas entre 15 e 19 anos, sendo que no ano de 2019, menos 
de 10 mil jovens entre 16 a 20 anos decidiram doar sangue. Conforme 
o Ministério da Saúde a idade mínima para doação é 16 anos (com au-
torização do responsável) e 69 anos é a idade máxima para doação de 
sangue no país. Ou seja, as doações periódicas são fundamentais, para 
a promoção da saúde.

 Em razão do exposto, solicito aos nobres pares que aprovem este 
Projeto de Lei e ajudem o CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMO-
TERAPIA – HEMOMAR, a vencer o grande desafio. 

Sala das Sessões, em 16 de Fevereiro de 2021. - wendell lages 
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001 / 
2021

Denomina espaço nas dependências 
da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão.

Art. 1º - O ambiente onde funciona o Núcleo do Diário Oficial 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no Palácio Manuel 
Beckman, fica denominado “Sala Cristiano Cacique de New York”.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de fevereiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Cristiano Cacique de New York (in memorian) foi fundador e 
Chefe do Núcleo do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão durante dezesseis anos, sendo um servidor assíduo, competente e 
comprometido com a administração pública. 

Nossa proposição objetiva homenageá-lo, intitulando uma de-
pendência da Casa com o seu nome, onde ele desempenhou suas fun-
ções com maestria. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de fevereiro 
de 2021.  - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 089 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja en-
caminhado expediente ao GOVERNADOR FLÁVIO DINO E AO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, JEF-
FERSON PORTELA, solicitando que EXPLIQUEM OS MOTIVOS 
PELOS QUAIS HÁ VIGILANTES ATUANDO NA SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO, INCLUSIVE COM A MARCA DO GO-
VERNO DO ESTADO E SLOGAN DE PROGRAMA INTITULA-
DO “CENTRO SEGURO”, CONFORME SE COMPROVA NAS 
IMAGENS ABAIXO. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, 16 de fevereiro de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 430 /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, Flavio Dino; e ao   Secretário 
de Segurança Pública do Maranhão Sr. Jefferson Miler Portela e 
Silva, solicitando a destinação de duas motos viaturas para o Município 
de Itapecuru Mirim/MA.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar e 
atender as necessidades da população, visando garantir mais segurança 
para os Itapecuruenses, melhorando os serviços de patrulhamento nos 
bairros da cidade, gerando um melhor serviço de segurança e proteção 
daquele município.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 431 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Exmo. Sr. Flávio Dino de 
Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social 
do Maranhão – SEDES, Senhor Márcio Honaiser, solicitando a implan-
tação de uma unidade do Restaurante Popular no Município de Ita-
pecuru-Mirim/MA.

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 Popular no município de Itapecuru-Mi-
rim/MA, que proporcionará o acesso da população à alimentação de 
qualidade. Importante ressaltar que os Restaurantes Populares são ferra-
mentas importantes na promoção da segurança alimentar e nutricional. 

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pelito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 432 /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 
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC, so-
licitando, em caráter de urgência, 01 (um) ônibus escolar para a cidade 
de Itapecuru- Mirim/MA.

A solicitação acima tem como finalidade minimizar a carência 
hoje enfrentada pela população desse município, renovando a frota de 
veículos, garantindo mais segurança e qualidade no transporte dos es-
tudantes, no centro urbano e zonas rurais, tratando-os de forma mais 
humanizada, contribuindo para a diminuição da evasão escolar.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 433 /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 Itapecuru-mirim- MA.

A adoção da providência acima tem como finalidade transportar 
pacientes que se encontram em emergência, além de beneficiar os mora-
dores, melhorando assim a qualidade da saúde no Município e Região;

Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes para 
contribuir na locomoção dos pacientes, com a aquisição do novo veí-
culo, teremos um transporte mais rápido e maior qualidade no atendi-
mento da população, diante do exposto pedimos que seja atendida a 
indicação acima. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 11 DE FEVEREIRO DE 2021 
- wendell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 434 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado do Maranhão, Flavio Dino; e ao   Secretário de 
Segurança Pública do Maranhão, Senhor Jefferson Miler Portela 
e Silva, solicitando, a destinação de uma viatura para o Município de 
Itapecuru Mirim/MA.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar os 
moradores dessa importante cidade maranhense, com a nova aquisição 
da viatura teremos uma maior qualidade no patrulhamento, buscando 
dessa forma diminuir a sensação de insegurança sentida pelos Itape-
curuenses.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 435 /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, Senhor Flávio Dino, bem como ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID, 
Senhor Marcio Jerry, solicitando, em caráter de urgência, a construção 
da Praça da Família no município de São Vicente Ferrer. 

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

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito. 
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Be-

ckman”. São Luís, 16 de fevereiro de 2021 – Dra. Thaiza Hortegal – 
Deputada Estadual. - PP

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 436 /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 EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR, 
SENHOR FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, SENHOR JEFFERSON PORTELA, so-
licitando, em caráter de urgência,  CELERIDADE NO PROCESSO 
DE INVESTIGAÇÃO QUE APURA A MORTE DO POLÍCIAL 
CIVIL SALOMÃO MATOS DOS SANTOS, ASSASSINADO POR 
POLICIAIS MILITARES NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021, NO 
ESTACIONAMENTO DA UPA DO PARQUE VITÓRIA, EM SÃO 
LUÍS.

Pelo presente solicito a vossa excelência que tome as devidas 
providências a fim de garantir celeridade nas investigações acerca da 
morte do policial civil Salomão Matos dos Santos, assassinado por Po-
liciais Militares no dia 28 de janeiro, em uma Unidade de Pronto Aten-
dimento em São Luís.

A presente solicitação se faz necessária para apurar as possíveis 
responsabilidades da morte do auxiliar de perícia médica da polícia ci-
vil, Salomão Matos dos Santos, que foi assassinado por policiais milita-
res do Estado do Maranhão que atuam no serviço velado. 

Ante o exposto, justifica-se assim a presente demanda.
Plenário Nagib Haickel, 16 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 437/2021
                                 
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determine 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, CARLOS 
LULA, a aquisição de 01 (uma) Ambulância para Município de VI-
TÓRIA DO MEARIM - MA.

Nossa solicitação, se faz necessária, uma vez que a demanda de 
pacientes que necessitam de remoção das Unidades Básicas de Saúde 
para o Hospital Kalil Moises da Silva na sede e por vezes também se 
deslocarem aos hospitais de alta complexidade nas regionais ou na ca-
pital do Estado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 438/2021
                                 
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determine 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Social - SEDES, MÁRCIO HONAISER, a Construção de um res-
taurante Popular, para Município de TURIAÇU – MA.

Nossa solicitação, se faz necessária, uma vez que a Política de 

Segurança Alimentar e Nutricional vem sendo uma prioridade nesse 
governo, visando garantir condições de acesso a alimentos básicos, de 
qualidade e quantidade suficiente a todos os cidadãos, tendo como uma 
das metas a ampliação da rede de atendimento, além de servir como 
espaço para orientações de saúde e cursos voltados para a área de segu-
rança alimentar, visando melhorias nas rendas das comunidades.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 439/2021
                                 
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determine 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, CARLOS 
LULA, a reforma geral do Hospital Municipal, com instalação de no-
vos equipamentos, para Município de TURIAÇU – MA.

Nossa solicitação, se faz necessária, uma vez que a Política do 
Governo no Estado do na área da Saúde tem direcionado investimentos 
para melhoria do atendimento na área da saúde em todo Maranhão entre 
em construção, reformas e ampliações, possibilitando o incremento do 
atendimento médico aos turienses.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 16 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 440/2021
                        
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determi-
ne ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, 
CLAYTON NOLETO SILVA, a PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 
DE 5 KM DE VIAS URBANAS, PARA O MUNICIPIO DE TU-
RIAÇU - MA

Nossa solicitação se faz necessária, uma vez que que a política 
do Governo do Estado é investir em todas as regiões pavimentação as-
fálticas nas ruas e avenidas, tendo como principal objetivo melhorar a 
mobilidade e consequentemente, proporcionar mais bem-estar à popu-
lação turiense tenha dignidade de se deslocar entre um bairro e outro.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 441/2021
                                 
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determine 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Esporte e Lazer, ROGERIO 
CAFEITEIRA, a CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIES-
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PORTIVO, no Município de MATINHA - MA.

Nossa solicitação se faz necessária, uma vez que que a política do 
Governo do Estado é ampliar em todas as regiões o acesso a mais lazer 
e esporte para todas as idades, visando propiciar lazer e opção para o 
esporte com qualidade e estrutura à comunidade matinhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 442/2021
                                 
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determine 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, CARLOS 
LULA, a aquisição de 01 (uma) Ambulância para Município MATI-
NHA - MA.

Nossa solicitação, se faz necessária, uma vez que a demanda de 
pacientes que necessitam de remoção das Unidades Básicas de Saúde 
para o Hospital Municipal na sede e por vezes para a capital do Estado

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 443/2021
                        
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determi-
ne ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, 
CLAYTON NOLETO SILVA, a CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA 
COM EQUIPAMENTOS URBANOS NO BAIRRO APARECIDA, 
para o Município de CARUTAPERA - MA

Nossa solicitação se faz necessária, uma vez que que a política do 
Governo do Estado é ampliar as praças em todas as regiões dando assim 
as condições vitais para as cidades em poder democratizar os espaços 
de lazer e convivências entre a população.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 444/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determi-
ne ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Esporte e Lazer, 
ROGÉRIO CAFETEIRA, a CONSTRUÇÃO de UM GINÁSIO 
POLIESPORTIVO, no Município de GODOFREDO VIANA - MA.

Nossa solicitação se faz necessária, uma vez que que a política do 

Governo do Estado é ampliar em todas as regiões o acesso a mais lazer 
e esporte  para todas as idades, visando  propiciar lazer e opção para o 
esporte com qualidade e estrutura à comunidade no sentido de contri-
buir para sua  formação física e moral, oferecendo assim a comunidade 
um espaço moderno para o desenvolvimento dessas atividades com a 
máxima de segurança.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 445/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determine 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Educação do Estado, FELIPE 
CAMARÃO, a reforma a CONSTRUÇÃO DE IEMA, no Município 
de BOM JESUS DAS SELVAS.

Nossa solicitação, se faz necessária, uma vez que a política do 
Governo do Estado é ampliar a oferta de educação profissional, cien-
tifica e tecnológica, oferecendo à sociedade bonjesuense, condições e 
oportunidade para desenvolvimento dos seus potenciais.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 446/2021
                                 
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determi-
ne ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Esporte e Lazer, 
ROGÉRIO CAFETEIRA, a CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO 
POLIESPORTIVO, no Município de CARUTAPERA - MA. 

Nossa solicitação se faz necessária, uma vez que que a política do 
Governo do Estado é ampliar em todas as regiões o acesso a mais lazer 
e esporte para todas as idades, visando propiciar lazer e opção para o 
esporte com qualidade e estrutura à comunidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 447/2021
                        
Senhor Presidente,

Senhor presidente, nos termos do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Maranhão, DR. FLÁVIO DINO, 
solicitando que determine ao Excelentíssimo Senhor Secretário de In-
fraestrutura do Estado, CLAYTON NOLETO SILVA, a PAVIMEN-
TAÇÃO ASFALTICA DE 5 KM DE VIAS URBANAS, PARA O 
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MUNICIPIO DE ICATU – MA.

Nossa solicitação se faz necessária, uma vez que que a política 
do Governo do Estado é investir em todas as regiões pavimentação as-
fálticas nas ruas e avenidas, tendo como principal objetivo melhorar a 
mobilidade e consequentemente, proporcionar mais bem-estar à popu-
lação iatuense tenha dignidade de se deslocar entre um bairro e outro.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 448/2021
                                 
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Dr. FLAVIO DINO solicitando que determine 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Social - SEDES, MÁRCIO HONAISER, a Construção de um res-
taurante Popular, para Município de VITÓRIA DO MEARIM – MA.

Nossa solicitação, se faz necessária, uma vez que a Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional vem sendo uma prioridade nesse 
governo, visando garantir condições de acesso a alimentos básicos, de 
qualidade e quantidade suficiente a todos os cidadãos, tendo como uma 
das metas a ampliação da rede de atendimento, além de servir como 
espaço para orientações de saúde e cursos voltados para a área de segu-
rança alimentar, visando melhorias nas rendas das comunidades.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 
em 15 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Yglésio, por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos e a todas. Senhora Presidente, eu trago a esta 
tribuna, novamente, a situação que eu comentei, na semana passada, 
em relação aos cartórios no estado do Maranhão. Já há algum tempo, 
desde aprovação das leis complementares 221 e 222, que vem havendo 
uma cobrança, uma sobre cobrança dos usuários de cartórios no esta-
do do Maranhão para financiar a Defensoria e o Ministério Público. O 
financiamento da Defensoria e do Ministério Público, a primeira coisa 
que tem que ficar muito clara, e eu tive a oportunidade de me reunir na 
semana passada com o Dr. Alberto Bastos e o Dr. Eduardo Nicolau, res-
pectivamente, Defensor Geral e Procurador Geral de Justiça do Estado 
do Maranhão, que vem desenvolvendo, ambos, um ótimo trabalho. Eu 
deixei muito claro: não há qualquer perigo de haver redução de receitas 
para instituições que são tão importantes à justiça. A Constituição, no 
artigo 98, § 2º diz o quê? Ela diz que os emolumentos são as taxas que 
devem financiar todo o sistema de justiça. O que for, eventualmente, 
recebido enquanto emolumentos, enquanto taxas de cartórios devem ser 
repassados às instituições de justiça. E isso tem sido feito. Não custa 
nada lembrar que, desde o ano 2000, nós temos o Fundo Estadual de 
Aparelhamento do Judiciário, o FERJ. O FERJ capta 12% da taxa de 
emolumentos. E aí eu vou precisar dar um exemplo aqui na tribuna para 
que fique muito claro o que era para acontecer e o que de fato tem acon-
tecido. Se eu pago 100 reais num cartório, antes da criação do Fundo 
da Defensoria e do Fundo do Ministério Público, se eu pago estes 100  
reais, 100 reais que era do emolumento, retiram-se 12 reais, dos 12% 

e iam para o aparelhamento do Judiciário. Ficava o cartório, o sistema 
cartorário responsável, então, pela gestão de 88 reais. O que aconteceu? 
Com a criação do FBEMP e do FEMP, esses novos fundos, eles come-
çaram a cobrar 4% para a Defensoria, 4% para o Ministério Público, 
acima dos 100 reais, ou seja, fica muito evidente que já houve uma vio-
lação de plano do artigo 98 da Constituição Federal, e aí as associações 
de notários, os cartórios do Maranhão, eles começaram a emitir notas de 
repúdio, fizeram questão de levar até o Tribunal de Justiça, inclusive eu 
tenho marcado amanhã uma reunião com o Corregedor-Geral, Desem-
bargador Paulo Velten, para que a gente possa justamente tratar da in-
terpretação dessa lei. Da forma que está não pode acontecer, tem que ser 
feito a cobrança por dentro do valor dos emolumentos, como acontece, 
por exemplo, no Acre. O Acre tem a tabela, eles têm lá uma redução de 
aproximadamente 15% do emolumento para que seja dividido entre os 
diversos fundos e instituições da Justiça. O que acontece no Maranhão? 
Os cartórios tentaram empurrar, só que empurrar com uma extrema má-
-fé, sabe por quê? Porque foram os próprios cartórios que entraram com 
duas ações diretas de inconstitucionalidade contra a Lei que criou o 
Fundo do Ministério Público e a Lei que criou o Fundo da Defensoria. 
Eles nas próprias Adis reconhecem que é inconstitucional cobrar por 
fora e pedem para não cobrar esse recurso, só que aí foi feito uma gran-
de articulação para que os donos de cartórios não saíssem no prejuízo e 
atualmente está sendo cobrado do cidadão, que é quem carrega o peso 
final, sempre, das contas públicas, de aumentar 4%, mais 4% e ainda 
tem os 3% do registro civil, que muito espertamente começaram a co-
brar também por fora. Ou seja, o emolumento, que era 100 reais, passa 
a custar, no Maranhão, 11 reais a mais. É isso que faz com que existam 
distorções aqui no estado. Cartórios que recebem, por mês, um único 
CPF de um notário, mais de um milhão e meio de reais. Eu preciso che-
gar a essa tribuna e dizer que, no ano passado, eles arrecadaram mais de 
600 milhões de reais em taxas cartorárias. Imagine você 600 milhões de 
reais dentro da economia. E, aí, você vai receber situações como, por 
exemplo, na nota do TJ que diz que o serviço cartorário é extremamente 
relevante. Eu concordo. É claro que a garantia jurídica é importante. 
É claro que a transparência pública é importante, mas ninguém pode 
olvidar de dizer, aqui, também, que nos cartórios, hoje, a tecnologia 
barateou muito o custo. Quando você colocava um website há cinco, 
dez anos atrás, o custo que aquilo ali tinha em termo de maquinário, 
de funcionários especializados, de sistema era tudo mais caro do que 
é hoje. Comunicação e tecnologia, hoje, você consegue carregar uma 
emissora de TV em um porta-mala do carro. A mesma coisa com 
cartório. Aqueles grandes livros, toda aquela necessidade de corpo 
de funcionários houve uma redução. E aí vamos pensar: quanto é que 
custa um cartório por mês? Um cartório que fatura um milhão e meio de 
reais. Ele chega a custar trezentos mil? Duvido. Não custa. Então tem 
delegatário de função pública submetido à prova de concurso e títulos, 
às vezes, aqui no Maranhão, não porque demora muito a ter ocupação 
de cargo de notário em serventia extrajudicial aqui, infelizmente. Mas, 
de toda forma, tem gente botando no bolso mais de um milhão de reais 
por mês para ser um análogo de servidor público, quem é delegatário 
de função pública. Isso está correto? Não está correto. Sabe por quê? 
Porque, assim como existe um piso de seis mil reais no Maranhão em 
que nenhuma serventia extrajudicial pode receber menos, tem que haver 
um teto, ou você vai transformar uma função pública num mecanismo 
de enriquecimento infinito, porque ninguém vai deixar de registrar 
imóvel, ninguém vai deixar de tirar documentação. E essa brincadeira 
vai se perpetuar às custas sempre do peso na vida financeira do cidadão, 
o que é inadmissível. Eu entrei com uma ação popular na semana 
passada. Tenho sido, inclusive, vilipendiado, de maneira interna, por 
donos, alguns donos de cartórios. É lamentável que não seja entendido 
que a gente está defendendo, única e exclusivamente, a legalidade, a 
moralidade legislativa e o bolso do cidadão, o mais importante. Não 
vamos abandonar, sob hipótese alguma, essa luta, porque é uma coisa 
que o cidadão tem direito de receber a cobrança de taxas, mas não ser 
sobretaxados. O Código Tributário Brasileiro proíbe bitributação. E a 
gente já sabe que a natureza nos emolumentos já foi equiparada às taxas. 
Então não posso ter cobrança de taxa sobre taxa sob, obviamente, pena 
de estar cometendo um crime relacionado à ordem tributária. Então 
esse é o nosso entendimento sob a questão. Aproveito aqui também 
para alertar sobre a necessidade de um diálogo pleno do governo do 
Estado com o empresariado do setor de combustíveis. O combustível 
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em relação à política de preços da Petrobras, a política de preços da 
Petrobras tem atrapalhado a questão dos combustíveis no estado do 
Maranhão. O ICMS que nós pagamos aqui ele é proporcionalmente 
significativo. É claro que redução unilateral do ICMS, como aconteceu, 
por exemplo, com o gás de cozinha quando o governo reduziu o valor do 
ICMS do gás de cozinha, não houve repasse disso pelo empresariado. 
Então, ou há um grande acordo para que, de fato, a gente consiga 
reduzir o valor do combustível na bomba e a arrecadação do estado não 
seja duramente penalizada, nós temos que encontrar um meio termo, 
sabe por quê? Porque não aguento mais o cidadão reclamar todos os 
dias do sofrimento de colocar um litro de combustível dentro de um 
posto, aqui no Maranhão, no Brasil, isso é um problema nacional que 
precisa ser enfrentado. Chega de nós transferirmos a culpa, o peso da 
tributação, da política de preço da Petrobras, o lucro dos acionistas da 
Petrobras sempre para o consumidor final. Aqui no Brasil, infelizmente, 
o sistema tributário é assim e a gente precisa lutar por uma reforma 
tributária justa.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado Fábio Braga, por cinco mi-
nutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do ora-
dor) – Senhores deputados, senhoras deputadas, Presidente Cleide Cou-
tinho, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. 
O que me traz, hoje, aqui é mais um levantamento feito do ano passado 
da questão de produção de grãos no estado do Maranhão. Nós batemos, 
nos últimos quatro anos consecutivos, recorde em produção de grãos. 
E isso é motivo de comemoração para o estado do Maranhão, para a 
região Matopiba, para o Brasil. No momento em que passamos por di-
ficuldades com a pandemia e em que muitas casas estão carecendo de 
comida, a produção de grãos cada vez crescente é sinônimo de que não 
faltará também comida à mesa de milhões e milhões da população no 
mundo inteiro. Mas, também, traz uma preocupação. Eu, ano após ano, 
venho a essa tribuna lamentar, esclarecer, fomentar, alardear a dificul-
dade que é aos produtores do sul do estado do Maranhão, principalmen-
te na minha querida Tasso Fragoso e Alto Parnaíba, na região produtora 
de grãos do Matopiba, na região do Sul, na região de Balsas. E isso eu 
faço porque a MA-006 se encontra, mais uma vez, em situação muito 
precária. Não entendo como nosso Estado, como nosso país deixa um 
sofrimento muito grande a uma população daquela região, uma região 
produtora de grãos, região que se localiza no extremo do estado do Ma-
ranhão e que interliga e vai melhorar essa interligação com a região do 
Piauí e a região da Bahia através da ponte que está sendo construída na 
cidade de Alto Parnaíba com a divisa de Santa Filomena no estado do 
Piauí. Alto Parnaíba no Maranhão, Santa Filomena no Piauí. E isso faz 
com que a gente tenha uma reflexão. Nós sabemos que a produção de 
grãos a produção de arroz, a produção de feijão de uma série de produ-
tos depende, necessariamente, dessa produção de grãos. Eu entendo que 
muita gente me pergunta se essa produção aumenta a receita do Estado 
do Maranhão. Nós temos uma questão tributária que faz com que o 
Estado não arrecade tanto, mas temos uma série de outras facilidades 
que, com que essa produção de grãos, a gente consiga fazer uma atração 
maior de investimento no Estado do Maranhão. Eu tenho conversado e 
muito com o Secretário de Indústria e Comércio e Energia, o Secretário 
Simplício Araújo, que é muito sensível no entendimento dele, um bata-
lhador nessa atração de recursos para o Estado do Maranhão de novas 
empresas. E ele entende que essa produção, ano após ano, esse cresci-
mento, vai atrair novas empresas no setor alimentício. Ninguém pro-
duz numa área que não se possa trazer empresas que possam beneficiar 
aquela produção. Outra coisa que o Secretário Simplício tem me falado 
é a questão da ampliação do polo de aves, principalmente na região 
nossa. O Deputado Wendell, que está aqui, Wendell Lages é da região 
de Itapecuru, Vargem Grande, Coroatá, que tem, ano após anos, aumen-
tado a quantidade de aves naquela região, no que se imagina ser, hoje, 
uma dos maiores polos avícolas do estado do Maranhão, e também a 
suinocultura, a caprinocultura, a criação de peixes, todas dependem dos 
grãos para alimentar os animais. Então essa disponibilidade cada vez de 
ampliação da área de cultivo cria, nesses produtores, um investimento 
cada vez maior e fazendo com que essas empresas ampliem, aumen-
tando, cada vez mais, a mão de obra local, os investimentos locais e 
fazendo com que a implantação de novas agroindústria, processamento 
de óleo e produtos de soja, milho se mantenham na nossa região, ten-

do emprego e melhorando a receita dessas cidades. Eu elencaria, mais 
ainda, que boa parte dessa produção, que escoada pelo Porto do Itaqui, 
tem uma dificuldade imensa. Eu lembro que as pessoas perguntam qual 
é essa dificuldade rodoviária. Primeiro: estradas precárias, com dificul-
dades de acesso, as rodovias em péssimo estado. E, hoje, nós temos 
que discutir. Já, há pelo menos dois ou três séculos, os Estados Unidos 
mantêm uma rede ferroviária, cortando de norte a sul dos Estados do 
Unidos e leste a oeste e fazendo com que a produção de grãos deles 
seja escoada com uma facilidade imensa a um custo muito pequeno. 
Nós temos aqui, no Maranhão, a ferrovia Transnordestina, que corta o 
Maranhão ao Piauí até o Ceará. E temos a ferrovia da Vale, que vai até 
Estreito, atravessando hoje, nós temos a Norte Sul, que vai a comple-
mentação pelo Centro Oeste maranhense e boa parte dela não tem tido 
a serventia que seria o escoamento da produção de grãos. Eu entendo 
que nós temos que discutir nessa Casa, fazer dessa Casa o momento de 
maior discussão de como vamos lidar com o futuro do Maranhão, com 
essa produção cada vez crescente de grãos, tanto do Norte e da minha 
região: da região de São Benedito do Rio Preto, Chapadinha, Anapu-
rus, Mata Roma, Urbano Santos, Santa Quitéria, São Bernardo; e na 
região Sul do Maranhão: na Região de Balsas, Tasso Fragoso, Loreto, 
São Félix de Balsas, Riachão; indo até a região que faz com que essa 
interligação ao Porto do Itaqui faça o melhor escoamento da produção. 
Eu entendo que o Maranhão só será grande se o povo for mantido na sua 
região, produzindo na sua região e acima de tudo tendo um povo que 
tenha cada vez mais receita aos municípios. Nos últimos levantamentos 
das duas cidades do Maranhão que tiveram o melhor Produto Interno 
Bruto foram as cidades de Balsas e Tasso Fragoso, Tasso Fragoso é uma 
cidade com poucos habitantes e Balsas já é uma cidade que aumenta a 
cada ano o porte, se tornando uma das referências das cidades do Estado 
do Maranhão. Eu quero aqui, nesse momento, dizer da minha intran-
quilidade junto com os milhares e milhares de produtores no Estado do 
Maranhão com a preocupação de se cada vez mais ter essa preocupação 
com as estradas e com a ferrovias do Maranhão e que essa Casa, As-
sembleia Legislativa, é o local principal de discussão para que se possa 
criar um ambiente para se discutir e propagar a ideia de que temos que 
ter um novo ambiente no estado do Maranhão com ferrovias e estradas 
de qualidade.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Wellington. O Deputado quer 
agora? Deputado Wellington, cinco minutos, sem apartes. O Deputado 
Wellington declina. Deputado Duarte. Declina. Deputado Inácio, cinco 
minutos, sem aparte. Declina. Deputado Wellington declinou, Deputa-
do Duarte declinou. Só tem V. Exa. agora, senão a gente tem que encer-
rar a sessão. Não tem quem fale. Com a palavra, o Deputado Zé Inácio, 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
– Senhora Presidente, demais colegas deputados, o que me traz, mais 
uma vez, a essa tribuna é para tratar de um tema que, estranhamente, 
foi encaminhado pela seccional da OAB aqui no Maranhão. E veja o 
momento que estamos vivenciando, momento surreal, porque hoje é 
terça-feira de carnaval e nós estamos aqui trabalhando na Assembleia 
Legislativa, usando dos expedientes que são dispostos a nós deputados, 
inclusive, usando essa tribuna. E, neste momento, venho tratar de um 
tema que é a ação de inconstitucionalidade que foi dada entrada pela 
OAB, questionando a constitucionalidade de uma lei aprovada aqui por 
esta Casa, que criou a comissão estadual de combate à violência no 
campo e na cidade. Várias entidades ligadas ao movimento social no 
estado do Maranhão já se manifestaram em nota, repudiando a posição 
da OAB em questionar essa importante lei, que visa apaziguar, evitar, 
prevenir conflitos, sobretudo, conflitos fundiários pela posse de terra 
coletiva no estado do Maranhão. A Defensoria Pública do Estado do 
Maranhão já se manifestou também a respeito, se manifestando contra 
a posição da OAB. E a OAB que deveria fazer a defesa desta impor-
tante lei para o estado do Maranhão, diga-se de passagem, o Maranhão 
é um dos poucos estados do Brasil que criou essa Comissão Estadual 
de Prevenção de Combate à Violência no Campo, e a OAB, de forma 
até surpreendente, entra com uma ação alegando inconstitucionalidade 
da lei, que visa esta lei: A defesa dos direitos humanos de população 
de vulneráveis socioeconomicamente falando. Então, eu me surpreendi 
com essa posição da OAB e subo a essa tribuna, não só para dizer que 
a lei é constitucional, ela quando passou por esta Casa, ela cumpriu 
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com todos os requisitos exigidos para a aprovação da lei, não teve ne-
nhum atropelo e alegação da OAB é que a lei ela fere o artigo 6° da 
Constituição Estadual, uma vez que fere o Princípio da Separação de 
Poderes. Com alegação de que, a comissão ela obstrua o cumprimento 
de decisões judiciais, quando, na verdade, o objetivo da ação nunca 
foi e não é fazer qualquer tipo de obstáculo ao cumprimento da lei. 
Pelo contrário, o que ela visa é que a Polícia Militar quando acionada 
para garantir uma reintegração de posse em área de ocupação coleti-
va, a comissão seja ouvida para que alguns procedimentos, inclusive 
conciliatórios, sejam feitos para evitar a violência no cumprimento da 
medida, o desrespeito aos direitos humanos para que as pessoas não 
tenham os seus direitos violados. E o governador do Estado na condição 
de Chefe da Polícia Militar no estado do Maranhão, ele nada mais fez 
do que disciplinar de forma a humanizar os procedimentos da Polícia 
Militar de tal forma de que não há nenhum obstáculo a cumprimento de 
decisão judicial. Então, nesse sentido eu acho que a OAB pratica uma 
ação que no seu intento maior não é fazer defesa dos direitos daqueles 
que estão em áreas de conflitos, que são objeto de reintegração de pos-
se, mas sim fazer por vias outras uma ação que acaba favorecendo os 
latifundiários no estado do Maranhão. Veja bem, a OAB que deveria 
estar defendendo a lei porque a lei ela visa garantir direitos humanos, 
ela acaba usurpando a própria ação da OAB fazendo a defesa dos inte-
resses do latifundiário. Então, eu quero chamar a atenção dos colegas, 
fazer um apelo ao Tribunal de Justiça do estado do Maranhão que não 
conceda liminar nessa ação de inconstitucionalidade de uma lei que é 
legal, é justa, e visa proteger os direitos humanos daquelas famílias que 
vivem não só no campo ou na cidade e que são objetos de reintegração 
de posse, sobretudo, em áreas coletivas. E essas áreas na grande maio-
ria das vezes é para evitar despejo de famílias de povos tradicionais, 
tanto comunidades quilombolas como em áreas indígenas. Então, nesse 
sentido, eu me manifesto de forma a repudiar a posição da OAB, dizer 
que o atual presidente acaba manchando a sua biografia na medida que 
entra com essa ação quando na verdade este tipo de ação ela poderia ter 
sido provocada por entidades de agricultores, por entidades que estão 
defendendo os latifundiários e não pela OAB. Então, nos causa espécie 
e digo que é uma medida muito mais casuística da OAB que eu não 
sei a que fins serve e, como diria, como têm dito alguns advogados: 
parece até que a OAB agora serve de banca de advogados para fazer 
defesa de latifundiários. Nesse sentido, eu quero me manifestar desta 
tribuna, mais uma vez, fazer um apelo ao Tribunal de Justiça do Estado 
do Maranhão que não conceda essa liminar, porque entendo que será 
um retrocesso a defesa de populações tradicionais e que tem evitado 
a violência no campo e diminuído os conflitos agrários no estado do 
Maranhão. A OAB poderia estar se preocupando em cobrar do Poder 
Judiciário a estruturação da Vara Agrária porque com a Vara Agrária em 
funcionamento, talvez muitas dessas decisões elas estariam sendo dadas 
de forma mais cautelosa e teriam um cumprimento mais ágil. É nesse 
sentido que eu venho a me manifestar e chamo atenção dos colegas 
para que a gente possa acompanhar essa ação que tramita no Tribunal 
de Justiça, porque para o bem e para o apaziguamento dos conflitos no 
campo e também na cidade no estado do Maranhão, essa lei cumpre um 
papel importante, um papel fundamental. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Antônio Pereira, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Bom dia. Quero primeiro cumprimentar a Presidente Clei-
de Coutinho, os secretários presentes à Mesa. Estou vendo aí ao seu 
lado o nosso querido Deputado Roberto Costa. Deputados e deputadas 
presentes em plenário, os meus cumprimentos. Em plano virtual, meus 
colegas que estão em plano virtual, também os meus cumprimentos. 
Aos internautas também os meus cumprimentos. Eu quero, primeiro, 
Senhora Presidente, parabenizar a Casa, por meio da sua Presidência e 
do Presidente Othelino Neto no sentido de que estamos, hoje, dando um 
exemplo, porque no momento difícil pelo qual passa o país, na terça-
-feira gorda, terça-feira de carnaval, estamos aqui nos colocando à dis-
posição da sociedade maranhense, trabalhando. Visto que o Maranhão 
e o Brasil passam por momento diferenciado, onde enfrentamos uma 
epidemia que é uma pandemia, e estamos aqui dando esse exemplo. Eu 
quero aqui parabenizar todos os colegas que estão participando desta 
sessão, portanto. Acredito que nós tenhamos contribuído muito no ano 

passado nessa questão da pandemia do coronavírus e continuaremos a 
contribuir, visto que a situação ainda é crítica, não passou. Estamos aí 
em um novo momento, mas estamos vendo aí os nossos leitos de UTIs 
sendo praticamente esgotados, já com um grande percentual desses lei-
tos sendo ocupados pelos nossos irmãos maranhenses, pacientes procu-
rando hospitais particulares. A rede hospitalar toda está realmente sendo 
muito demandada e temos uma resposta efetiva e uma resposta tanto 
no setor público quanto no setor privado, uma resposta que tem sido 
suficiente para colocar o Maranhão como um dos principais estados que 
têm feito esse enfrentamento da melhor maneira possível. Eu quero di-
zer ao Deputado Yglésio, à Deputada Cleide, que são médicos, colegas 
médicos e outros médicos que estão na Casa, Deputado Arnaldo, etc., 
é que nós ainda temos alguma coisa a enfrentar, porque estamos nesse 
período agora de vacinação, mas exatamente num momento em que, 
no Brasil inteiro, as coisas ficaram mais difíceis. Estamos aí dizendo 
que há uma segunda onda. E é verdade. E nós todos temos que nos 
unirmos no sentido de buscarmos as soluções. E o mais importante é 
a questão da vacinação. Eu acho que é importante. Eu, como membro 
da Comissão de Saúde, que deverei fazer parte outra vez da Comissão 
de Saúde, este ano, nós estaremos ali atentos nessa questão da vacina-
ção visto que precisamos administrar da melhor maneira possível essa 
questão das vacinas. Aliás, Deputado Yglésio, Deputada Cleide, não 
diria nem administrar a vacinação, nós temos que administrar a falta de 
vacinas, porque estamos aí em conta-gotas, estamos recebendo, o Brasil 
está recebendo em conta-gotas aí, em pequenas doses e nós temos que 
repassar da melhor maneira para os grupos de risco, para que possam 
exatamente fazer o possível, tenho a absoluta certeza que os governos 
estaduais, a rede privada, o Governo Federal, vai buscar uma solução 
para esta questão. Outra questão que eu queria colocar, eu estou em 
Imperatriz, aqui na Região Tocantina, estive uns três, dois dias, três dias 
atrás, na cidade de Ribamar Fiquene, e fui visitar lá o local que houve 
uns dez dias um acidente, com um trem, na ferrovia Norte-Sul, a ferro-
via Norte-Sul que inicia-se ali o Marco-Zero, tem como o Marco- Zero, 
ali Açailândia, onde há um encontro da Norte-Sul com a Carajás, e ela 
parte a partir dali e segue em relação ao Centro-Oeste, para se Deus 
quiser, se comunicar um pouco mais na frente, ao Sudeste do Brasil, 
esse ponto que visitei aqui em Ribamar Fiquene, e um ponto que já 
aconteceu outros acidentes, e desta vez agora com vítimas fatais, e de 
outras e outros momentos também com vítimas fatais. Eu quero chamar 
a atenção, das autoridades maranhenses, que diz respeito a esta questão, 
e principalmente também da concessionária dessa ferrovia, para que 
nós possamos buscar uma solução definitiva, foram vários acidentes, 
não sei quantificar neste momento, mas são vários acidentes que ocor-
reram ali com vítimas fatais, quando eu falo vários, com certeza, mais 
de 3, mais de 4, mais de 5 acidentes aconteceram nesse local. E nós pre-
cisamos dar uma resposta ao povo daquela cidade, e ao povo do Mara-
nhão, de que maneira? Definitivamente, construindo ali uma passagem 
de nível, ou o quer que seja. E aí a questão é do setor de engenharia que 
vai tomar essa definição. E nós vamos buscar com a concessionária, 
com quem opera essa ferrovia a condição de fazermos isso, porque nós 
não podemos mais estar vendo ali - é uma ferrovia que traz realmente 
desenvolvimento, mas vidas sendo perdidas, vidas do povo maranhense 
sendo perdidas por uma questão aí, talvez, de uma atitude, de uma deci-
são política, de política da concessionária, para que nós possamos tomar 
e fazer essa construção, para que não se dê mais acidentes naquele local. 
Portanto procurarei a VLI, que é essa empresa que faz esse trabalho 
nessa região da ferrovia, para que nós possamos construir, junto com a 
Casa, diga-se de passagem, a VLI sempre recebeu esta Casa, a Assem-
bleia Legislativa, muito bem. Já estivemos em vista in loco na VLI, já 
recebemos os representantes, os administradores da VLI na Assembleia 
e sempre tivemos ali um bom diálogo com essa empresa. E queremos 
continuar a ter esse diálogo, mas precisamos também resolver os pro-
blemas do povo do Maranhão. Então vamos levar até ele os problemas e 
vamos buscar uma solução. Para isso, conto com a maioria da Casa para 
que possamos conseguir. Era esse o meu registro, Senhora Presidente. 
Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Wellington, por cinco minu-
tos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhora Presidente, demais deputados, senhoras e 
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senhores maranhenses, internautas, telespectadores que acompanham 
por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia! Que Deus 
seja louvado! Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do 
Maranhão, sobre a sua população. Ocupo a tribuna da Assembleia Le-
gislativa, mais uma vez, para defender os aprovados nos concursos pú-
blicos no estado do Maranhão: do IPREV, AGED, SEGEP, Procon, De-
tran, Polícia Militar e Polícia Civil. Ontem, nós fomos surpreendidos 
com uma grande quantidade de outdoors na cidade, os aprovados no 
concurso da Polícia Militar solicitando ao governo do Estado a nomea-
ção dos 1.700 aprovados no concurso da Polícia Militar. Homens e mu-
lheres que estão formados, preparados, prontos para servir o estado do 
Maranhão. Prontos para ajudar na segurança pública do estado do Ma-
ranhão. E homens que foram enrolados, foram enganados pelo governo 
do Estado, o governo do Estado usou esses homens e mulheres durante 
a campanha eleitoral dizendo que ia nomear 3.200 policiais, realizou o 
concurso público, fez o Curso de Formação e só nomeou 1.300 poli-
ciais. Aguardavam ainda a nomeação 1.800, pouco mais de 100 foram 
nomeados e ainda temos 1.700 homens aguardando a nomeação. Na 
Polícia Civil, temos mais de 300 homens aguardando nomeação. E o 
caos na segurança pública no estado do Maranhão, na cidade balneária 
de São José de Ribamar, dois jovens foram assassinados na última se-
mana. No final de semana, um comerciante foi assassinado dentro do 
seu estabelecimento. Ontem, na cidade de São Luís, dois meliantes fo-
ram assassinados entrando para assaltar um restaurante. Na semana pas-
sada, um turista foi assassinado na Avenida Litorânea, com 15 tiros, 
ouçam só esse absurdo, 15 tiros. Colocando em risco a vida de outros 
turistas, de outras pessoas que estavam na Litorânea, naquele momento, 
um absurdo! Os meliantes param na Litorânea, dão 15 tiros numa pes-
soa, vão embora, não são descobertos, ninguém sabe, ninguém viu, esse 
é o caos da Segurança Pública no Estado do Maranhão. E eu ao conver-
sar com pessoas em outros municípios, da mesma forma em Caxias, em 
Imperatriz, em Timon, há necessidade do governo do Estado dar aten-
ção à segurança pública. Ele retirou setenta e quatro milhões da Segu-
rança Pública do Estado do Maranhão. Nós cobramos diariamente a 
nomeação de todos os aprovados nos concursos públicos. Nomeação já! 
Nomeação já! Polícia Militar, Polícia Civil e de todos os aprovados em 
concursos públicos no estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu apro-
veito para falar também do auxílio emergencial, muitos falam de auxílio 
emergencial, mas o governo do Estado está calado, se fazendo de broco, 
se fazendo de doido, calado. O governo do Estado do Piauí agora vai 
dar também o auxílio emergencial estadual. E o governo do Estado só 
sabe cobrar do governo federal? Só sabe cobrar de Bolsonaro? E por 
que não implanta o auxílio emergencial estadual? Cobrança do Deputa-
do Wellington do Curso, cobrança do Deputado César Pires, cobrança 
de outros políticos. E nós apontamos o caminho. Nós temos onde o 
Governo do Estado pode conceder o auxílio. Nós temos no FUMACOP 
683 milhões de reais. Daria para dar um auxílio emergencial de um mil 
reais feito em parcelas de 200 reais, cinco parcelas de 200 reais. Con-
templaria aproximadamente mil maranhenses que vivem em extrema 
pobreza. Nós temos os dados do IBGE que comprovam, que mostram 
que a renda aqui per capta do maranhense é de aproximadamente 635 
reais. Sendo que a renda per capta nacional é de aproximadamente 
1.439 reais, ou seja, menos da metade, menos de 50% da renda per 
capta nacional. E fruto de quê? Do desgoverno comunista. Fruto de 
quê? Do desgoverno do Flávio Dino. Cadê o Mais IDH? Projeto falido. 
O Governador nem fala disso. Cadê o mais IDH? Os maranhenses estão 
passando fome, passando necessidade. Os empreendedores, aqueles 
que trabalham com eventos estão passando necessidade, músicos, can-
tores, percussionistas, garçons, seguranças, e o Governo não faz nada. 
A nossa luta permanente em defesa da população do estado do Mara-
nhão. Então estamos cobrando do Governo do Estado o auxílio emer-
gencial estadual. E tem como. E nós apontamos o caminho e apontamos 
onde pode ser retirado o recurso para o pagamento estadual do auxílio 
emergencial. Senhora Presidente, só para concluir, ontem, motoristas de 
aplicativos, motoristas de táxis fizeram manifestação em São Luís para 
o Governador do Estado se sensibilizar, se conscientizar e baixar o 
ICMS dos combustíveis. Nós temos o 4º maior ICMS do país, a 4ª 
maior alíquota do ICMS do Brasil é do estado do Maranhão. Nós temos 
o segundo maior preço do combustível do Nordeste, é o estado do Ma-
ranhão, só perde para o estado do Ceará. E é o sexto combustível mais 
caro do país. E onde vamos parar com uma alíquota tão alta? Nós temos 

49,5% só de impostos; 19% é do governo federal; 30,5% é do governo 
estadual. Estamos na luta para que o governo do Estado possa reduzir o 
ICMS dos combustíveis e da energia elétrica. Nós votamos contra o 
aumento de combustíveis três vezes, votamos contra o aumento de 
combustível e estamos na luta para que o governo do Estado possa re-
duzir o ICMS dos combustíveis. Se o governo do Estado reduzisse, pelo 
menos, pelo mesmo índice do governo federal ,19%, já era um alívio. 
Os motoristas de aplicativos, motoristas de UBER, motoristas de táxi, 
mototaxistas, motoristas do estado do Maranhão, o cidadão, não tem a 
quem recorrer. É uma luta inglória, nós estamos aqui na Assembleia 
Legislativa votamos contra o aumento de impostos, estamos nesta luta 
e vamos percorrer as ruas, os sinais, os retornos. Vamos panfletar, va-
mos sensibilizar a população do estado Maranhão para que o governo 
do Estado possa reduzir o ICMS dos combustíveis. É possível? Sim, é 
possível, principalmente porque a população não verifica, não vislum-
bra, não constata os benefícios do governo do Estado. Se o governo do 
Estado não pode, não faz, não tem benefício para população, poderia 
fazer o que, então? Lá na ponta, lá no consumidor, lá na veia, lá no 
combustível, baixar o ICMS, reduzir o ICMS. Vai baixar o preço do 
combustível e, assim, o consumidor, o maranhense vai sentir na bomba, 
vai sentir na hora de abastecer e aí, com certeza, vai melhorar a qualida-
de de vida dos maranhenses. Então a nossa luta permanente, a nossa luta 
diária desde 2017, 2018, 2019. E voltamos agora com força para que o 
Governo do Estado possa reduzir o ICMS dos combustíveis. Já teve 
duas manifestações em São Luís - parabéns pelas manifestações pacífi-
cas, ordeiras - cobrando do Governo do Estado a redução do ICMS. E, 
com certeza, vai aumentar. Com certeza, as manifestações vão aumen-
tar, porque a população não aguenta esse arrocho, essa quantidade de 
impostos e não ter o retorno por parte do Governo do Estado. Inclusive, 
senhoras e senhores, nós estamos verificando várias ações contra o Go-
verno do Estado, contra os impostos, para que possam ser reduzidos os 
impostos dos combustíveis e da energia elétrica no Estado do Mara-
nhão. Nossa luta permanente em defesa da redução dos combustíveis. 
Senhora Presidente, só para concluir, recebemos uma denúncia agora a 
pouco e eu vou sair da Assembleia e vou à Litorânea, porque o Gover-
nador Flávio Dino, ontem, esteve na Litorânea dizendo que estava fis-
calizando a obra. Ele fiscaliza de noite que não tem ninguém, que nin-
guém vai ver, por quê? Porque ele será cobrado se ele for. As pessoas 
estão cansadas, empresários estão cansados, empresários faliram, que-
braram com o prolongamento da Litorânea e, principalmente, com o 
gasto excessivo e absurdo do prolongamento da Litorânea. Mais de 150 
milhões para fazer o BRT e agora diz que não vai fazer mais o BRT. E 
ontem ele foi para a Litorânea dizendo que está fiscalizando. Eu desafio 
o Governador Flávio Dino a ir agora. Eu vou agora, vou lá na Litorânea, 
vou na casa da dona Maria, vou na casa dos moradores, dos donos de 
bares verificar a situação. O posto salva-vidas da Prefeitura de São Luís 
debaixo d’água, alagado. Eu desafio o Governador Flávio Dino, desafio 
o presidente da MOB, Dr. Daniel, a ir agora comigo, porque eu já man-
dei várias mensagens. É obrigado acionar o Presidente da Assembleia, 
pedir a atenção do Presidente da Assembleia, porque o presidente da 
MOB não atende deputado. Se não atende deputado, pois pronto, pois 
vai atender com ações. Vou lá agora, vou mobilizar e vou acionar a 
Defensoria Pública, Ministério Público, Ministério Público Federal, 
Ministério Público Estadual. Vamos cobrar esses recursos que foram 
empregados. Vamos cobrar todas as notas, empenhos, todo o material 
que foi gasto no prolongamento da Litorânea. O Governador Flávio 
Dino quer fazer graça. Vamos fazer graça agora. Vamos lá agora, vamos 
na litorânea agora conversar com os moradores. Não tem coragem, go-
vernador do Twitter. Só sabe falar no Twitter, só sabe falar nas redes 
sociais. Eu desafio o Governador Flávio Dino a ir agora fazer reunião 
com os moradores e com os donos de bares que foram afetados com as 
chuvas. Só para que todos possam entender: antes a água da chuva cor-
ria naturalmente, encontrava o oceano; com a construção da avenida, 
criou-se uma barreira e não fizeram nada. Essa barreira está fazendo a 
contenção da água, está alagando as casas, alagando os bares, e nin-
guém faz nada, ninguém diz nada. É um absurdo. Vamos agora na Ave-
nida Litorânea conversar com os moradores, donos de bares e vamos 
acionar a Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e Federal. 
Nós vamos acionar a OAB, todos os órgãos de fiscalização e controle, o 
Tribunal de Contas do Estado, todos, para que alguém possa fazer algu-
ma coisa. Esse absurdo não pode continuar. E o desafio continua, Go-
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vernador Flávio Dino. Estou esperando Vossa Excelência lá na Litorâ-
nea para verificar os erros, os absurdos no prolongamento da Litorânea. 
Não somos contra o prolongamento da Avenida Litorânea, pelo contrá-
rio, somos a favor. Mas estamos fiscalizando para que a população não 
seja prejudicada e que os recursos sejam bem aplicados. Fiscalizando a 
aplicação do recurso público para melhoria de vida, da qualidade de 
vida da população do estado do Maranhão. Era o que tinha para o mo-
mento, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Obrigada, Deputado. Com a palavra, o 
Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) – Senhora Presidente Deputada Dra. Cleide Coutinho, demais 
companheiros, deputados e deputadas presentes no plenário, amigos 
e amigas que nos acompanham nas redes sociais. Eu venho fazer uso 
desta tribuna para fazer justiça a um dos trabalhos mais importantes, 
que é a questão da aquisição das terras por aqueles que mais precisam. 
Quando fui secretário de Estado da Agricultura Familiar, nós tínhamos 
uma missão de colocar, funcionar um programa que fazia tempo que 
não funcionava, o Crédito Fundiário. Naquela época, fizemos uma arti-
culação para que ele pudesse voltar a contratar e fazer com que centenas 
de famílias pudessem ter o seu tão sonhado pedaço de terra para sua 
produção. Os destinos nos fizeram levar a coordenação da UTE, que 
é Unidade Técnica Estadual, à pessoa do ex-vereador de Caxias, João-
zinho do Sindicato, Joãozinho do PT, como queiram, Joãozinho Rios. 
E, graças a Deus, Joãozinho pegou com muita força, determinação e 
conhecimento de causa no início da minha gestão, depois, com a gestão 
do Secretário Júlio César Mendonça. E, agora, dando continuidade com 
o Secretário Rodrigo Lago, mostrando o compromisso deste Governo 
com uma política pública que volta para as famílias que mais precisam. 
Entre 2020/2021, 663 famílias foram beneficiadas recebendo as pos-
ses das suas terras. Doze municípios foram contemplados e um valor 
contratado de aproximadamente 65 milhões de reais. O que leva entre 
contratado e a ser contratado? O que leva mais ainda a entender a força 
que é a agricultura familiar? Favorecer quem mais precisa, favorecer 
aqueles que colocam, na nossa mesa, os alimentos, que lutam todos 
os dias, que é uma engrenagem que precisa da força do Governo, da 
força do agricultor e, sobretudo, a fé que tem em Deus para que possa 
chover e produzir em abundância e, além da produção, ter condições 
de comercializar os seus produtos e ter uma vida melhor. O programa 
Crédito Fundiário, quando ressurge, leva a centenas de famílias do Ma-
ranhão o direito a sua terra. E, ao possuir o direito de sua terra, eles têm 
condições de ter acesso ao crédito. Tendo acesso ao crédito, passam a 
ter, mais ainda, condições de produzir mais. Então eu deixo aqui o meu 
registro e os meus parabéns a todos que fazem a UTE, na pessoa do 
Joãozinho e todos os seus técnicos, ele é um coordenador exemplar, de-
terminado, compromissado em ajudar quem mais precisa, e ao mesmo 
tempo ao Secretário que hoje ocupa o cargo, o Secretário Rodrigo Lago 
e o ex-Secretário Júlio César Mendonça, que deram continuidade ao 
nosso trabalho, lá no início da nossa gestão em 2015. E evidentemente 
parabenizar o Governador Flávio Dino, porque acreditou nesse progra-
ma e tem feito desse programa um programa de excelência e de trans-
formação de vidas. Então é isso, continuar transformando, plantando 
desenvolvimento para construir um Maranhão melhor, um Maranhão 
justo, um Maranhão de todos nós. Era só isso, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Não há Ordem do Dia. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Nesse caso, como não tem mais orado-
res inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente 
Sessão.

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, 
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) Depu-
tados (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: Em nome do 
povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura 
do texto bíblico, da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu 
a palavra aos (as) Deputados (as): Mical Damasceno, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutor Yglésio, Duarte Júnior, Wellington do Curso, Rober-
to Costa, César Pires, Zé Inácio Lula e Professora Socorro 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 Constituição, 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 Pro-
grama 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 ha-
vendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavra a presente Ata, que lida e 
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel 
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 03 de fevereiro de 2021.

Deputado Glalbert Cutrim
Presidente, em exercício,

Deputada Mical Damasceno
Primeira Secretária, em exercício,

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Primeira Secretária, em exercício

Ata da Segunda Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa 
da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, realizada 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, Arnaldo Melo, 
Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo 
Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael 
Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Participaram 
remotamente os Senhores Deputados Antônio Pereira, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2021   13
(as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Doutor Leonardo Sá, 
Doutora Helena Duailibe, Fábio Macedo, Mical Damasceno e Pastor 
Cavalcante. O Presidente declarou aberta a Sessão: Em nome do povo 
e invocando a proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura do 
texto bíblico, da Ata da Sessão anterior, que foi aprovada e concedeu 
a palavra aos (as) Deputados (as): Professora Socorro Waquim, 
Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Doutor Yglésio, Rafael Leitoa, 
Wellington do Curso, César Pires, Roberto Costa e Neto Evangelista. 
Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o 
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que o Projeto 
de Lei n° 329/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, foi 
transferido devido à ausência da autora e os Requerimentos n°s: 392 
e 394/2020, de autoria do Deputado Wellington do Curso, foram 
retirados a pedido do autor. Em seguida, o Plenário aprovou o Requeri-
mento nº 398/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando 
que seja  convocada uma Sessão Extraordinária, a ser realizada logo 
após a presente Sessão, para que sejam votados em regime de urgên-
cia, o Projeto de Lei Complementar nº 001/20, de autoria do Poder 
Judiciário. Submetidos à deliberação da Mesa os Requerimentos nºs: 
391/20, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado, 
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estadual de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Portela, solicitando informações referentes ao quanti-
tativo atualizado do efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros Militar e Agentes Penitenciários, bem como, o número de 
aposentados das respectivas corporações e a projeção para aposenta-
dorias em 2020 e 2021 e a quantidade exata de cargos vagos em cada 
corporação e Requerimento nº393/2020, de mesma autoria, também 
ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Saúde, Senhor 
Carlos Lula, solicitando informações quanto a destinação dos 107 res-
piradores doados pela iniciativa privada ao Governo do Estado. Estes 
requerimentos, foram indeferidos, o autor recorreu da decisão ao Ple-
nário, sendo os mesmos incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão 
Ordinária. Na sequência, foram deferidos: Requerimento nº 001/2021, 
ainda de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja 
enviada mensagem de pesar aos familiares da Senhora Desembargadora 
Cleonice Silva Freire, externando sentimento de pesar pelo seu faleci-
mento, ocorrido no dia 02 de janeiro do corrente ano; Requerimento nº 
003/2021, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,  solicitando que seja 
registrado nos Anais desta Casa, voto de pesar, pelo falecimento da ex 
– Deputada Estadual Maria da Graça Nunes Melo, sendo esta iniciativa 
comunicada à família enlutada; Requerimento nº 006/2021, de auto-
ria do Deputado Wellington do Curso, subscrito pelo Deputado Doutor 
Yglésio, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares 
do Tenente Coronel Ronilson Gomes Pinto, externando o mais profun-
do sentimento de pesar pelo seu óbito, ocorrido no dia 28 de janeiro do 
corrente ano; Por fim, foram deferidos os Requerimentos nºs: 005, 007, 
008, 009, 010 e 011/2021, todos do Deputado Doutor Yglésio, solicitan-
do que sejam submetidos à apreciação do Plenário os Pareceres nºs 786; 
779, 783, 811, 814 e 815/2020, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, contrários aos Projetos de Lei nºs: 210, 246, 259 e 273/2020, 
450 e 659/2019, todos de sua autoria. Nada mais havendo a tratar, a 
Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, 
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palá-
cio Manuel Beckman, em São Luís,  16 de fevereiro de 2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Wendell Lages
Primeiro Secretário, em exercício,

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide 
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-
ges. 

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Bra-
ga.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares,  Ariston, Daniella Tema, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte 
Júnior, Fábio Braga, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do 
Curso, Wendell Lages e  Zé Inácio Lula. Participaram remotamente 
os Senhores Deputados: Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Arnaldo Melo, 
Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Detinha, 
Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino 
Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco 
Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios e 
Rildo Amaral. O Presidente declarou aberta a Sessão determinando a 
leitura do texto bíblico, do Resumo da ata da sessão anterior, que foi 
aprovado e concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Doutor Yglésio, 
Fábio Braga, Zé Inácio Lula, Wellington do Curso e Adelmo Soares. 
Não havendo mais oradores inscritos no tempo regimental destinado a 
este turno dos trabalhos, a Presidente informou que não havia matéria 
para ser apreciada na Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar, a 
Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, 
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palá-
cio Manuel Beckman, em São Luís, 17 de fevereiro de 2021.

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Presidente, em exercício,

Deputado Wendell Lages
Primeiro Secretário, em exercício,

Deputado Fábio Braga
Segundo Secretário, em exercício,

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 030/2018-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e AMPF MARÃO (AGÊNCIA VIRTUAL) ME.  OBJETO:  
Emissão da Nota de Empenho nº 2021NE000052, de 25/01/2021, no 
valor de R$ 90.726,17 (noventa mil, setecentos e vinte e seis reais e de-
zessete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Ges-
tora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. 
Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.40.21 
– Serviços Técnicos de Profissionais de TIC PJ. Ação: 4628 – Atuação 
Legislativa. Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do Ma-
ranhão (Informática). Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do 
Tesouro. Histórico: Objeto: desenvolvimento e criação de novos layou-
ts. Instrumento legal: 4º TA Contrato n. 30/2018. Vigência: 06/12/2020 
a 05/12/2021. Valor do contrato: R$ 97.500,00. Gestor: Jéssica Barros 
de Oliveira. Informações Complementares: saldo residual ao 4º TA CT 
30/2018. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e Proces-
so Administrativo nº 0054/2021. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Glaubert Cutrim– Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 29/01/2021. São 
Luís–MA, 17 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procura-
dor-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 
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APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 041/2019-AL. 
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA-
RANHÃO e G N ADMINISTRADORA.  OBJETO:  Emissão da 
Nota de Empenho nº 2021NE000299, de 15/02/2021, no valor de R$ 
125.333,34 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e 
trinta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unida-
de Gestora: 010101–Assembleia Legislativa.  Função: 01 – Legisla-
tiva. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão 
Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000010 – 
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manunteção). Nature-
za Despesa: 33.90.39.10 – Locação de imóveis. Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: 
locação de imóvel para atender a demanda do espaço físico de diversos 
setores da ALEMA. Instrumento legal: Contrato n. 41/2019. Vigência: 
26/08/2019 a 25/08/2021. Valor: R$ 336.000,00. Fiscal:  Ana Cristina 
Coelho Morais. Informações Complementares: NE referente ao saldo 
de contrato para o exercício de 2021. BASE LEGAL: art. 65, §8º da 
Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0332/2021. ASSI-
NATURA: Deputado Othelino Glaubert Cutrim– Primeiro Vice-Pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA DA 
ASSINATURA: 17/02/2021. São Luís–MA, 17 de fevereiro de 2021. 
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 




