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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 dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso. 
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Ariston, Carlinhos Florêncio, Daniella 
Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora 
Helena Duailibe, Duarte Júnior, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Rafael 
Leitoa, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Partici-
param remotamente os Senhores (as) Deputadas (as): Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira e Zito Rolim.  Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Cé-
sar Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Hélio Soares, Mical 
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa e Vinícius Louro. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária 
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO (Lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhora Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Ata lida e considerada aprovada. 

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 064/2021

DISPÕE sobre a inclusão dos(as) 
trabalhadores(as) em educação como 
grupo prioritário do Plano de Vacinação 
contra a Covid-19, antes do início das 
aulas presenciais em todo o território do 
Estado do Maranhão, e dá outras provi-
dências. 

Art. 1º Ficam incluídos(as) os(as) trabalhadores(as) em educação 
como grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Co-
vid-19, antes do início das aulas presenciais em todo o Estado, como 
medida de proteção e segurança, à saúde e vida desses(as) profissionais. 

§1º São considerados(as) trabalhadores(as) em educação, 
alcançados/as pelos benefícios desta Lei, todos(as) aqueles(as) 
profissionais, de todas as categorias, que estejam atuando nas unidades 
escolares no Estado do Maranhão.

§2º Nenhum(a) trabalhador(a) em educação, nos termos desta 
Lei, poderá ser obrigado(a) a trabalhar, de forma presencial, sem 
que o Estado do Maranhão tenha disponibilizado a vacina para o(a) 
trabalhador(a) ;

Art. 2º A vacinação dos/as trabalhadores/as em educação será 
operacionalizada pelo órgão estadual competente, permitida a realiza-
ção de convênios ou parcerias para a sua execução, de forma gratuita, 

àqueles/as trabalhadores/as de que trata esta Lei. 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

a conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Estadual de 
Saúde, suplementadas, caso necessário. 

Art. 4º As atividades escolares presenciais no Estado do Mara-
nhão devem permanecer suspensas até que sejam apresentadas evidên-
cias científicas, por autoridade médica e sanitária, no sentido de que é 
possível a retomada das atividades presenciais de forma segura.

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 17 de FEVEREIRO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado 
ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei objetiva a inclusão dos(as) trabalhado-
res(as) em educação como grupo prioritário do plano estadual de vaci-
nação contra a Covid-19, antes do início das aulas presenciais em todo o 
Estado, como medida de proteção e segurança, à saúde e vida desses(as) 
profissionais. Em face da gravidade do cenário epidemiológico do Bra-
sil e principalmente do Estado do Maranhão, não há dúvida quanto à 
necessidade de suspensão das aulas presenciais, que somente devem ser 
retomadas no Estado após a imunização dos profissionais da Educação.

Nesse estágio, que combina as já tradicionais medidas preventi-
vas (distanciamento social, uso de máscaras, lavar as mãos com sabão 
e uso de álcool em gel), com o advento ou chegada da vacina, dá-se 
então, a busca por compatibilizar no cenário de retorno ás aulas presen-
ciais com a vacinação dos/as trabalhadores/as em educação, de forma 
irrestrita.

Essa adequação, aparentemente lógica, exige uma logística que o 
texto legal aqui proposto, subsidiado pelos planos internacionais, nacio-
nal e estadual para as vacinações, ordenam que os/as trabalhadores/as 
em Educação, como pertencentes aos grupos prioritários de vacináveis, 
colocados na 5ª fase.

Ora, a situação colocada não se dá ao acaso da ciência e, das téc-
nicas profiláticas. Isso se estabelece pela constatação de que o ambiente 
escolar constitui num polo gerador de contaminação difusa no processo 
pandêmico. Nesse sentido, é plausível a reivindicação, que esse gru-
po de trabalhadores/as sejam vacinados antes do início das aulas pre-
senciais, com o objetivo de garantir a imunização desses, para evitar 
o descompasso e o agravamento sanitário na retomada das atividades 
presenciais nas unidades escolares do território maranhense.

Cabe destacar que nos Países onde deu-se o retorno das aulas 
contingenciadas tão somente pelas medidas preventivas, já anterior-
mente descritas, isso não foi o suficiente para conter o avanço do contá-
gio pelo Covid-19. Por outro lado, cabe as realidades das escolas, face 
a estrutura e ao seu funcionamento, falando exatamente das precarieda-
des para o cumprimento mínimo dos protocolos sanitários (no tocante 
aos recursos materiais e recursos humanos tão em falta).

Logo, considerando fundamental que o Estado e a sociedade as-
sumam o compromisso de suspensão das aulas presenciais que esta-
vam previstas para iniciar em fevereiro, concordando com o retorno das 
aulas exclusivamente em formato remoto. Considerando fundamental 
também que o governo do Estado e prefeituras municipais reúnam com 
representantes da categoria dos trabalhadores da educação, o Ministério 
Público e a Defensoria Pública, ainda em fevereiro para tratar do retor-
no do ano letivo.

Por fim, certo de que tal medida contribui para impedir o desen-
volvimento do potencial irradiador da doença Covid-19 para a socieda-
de como um todo, tendo em vista que a escola é um espaço que funciona 
com muitas pessoas vindas de diferentes e vários lugares. Pelas razões 
expostas, e considerando este Projeto de Lei de alta relevância para o 
estado do Maranhão, solicito aos colegas Parlamentares a aprovação 
deste Projeto de Lei. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
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MA, 17 de FEVEREIRO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado 
ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 065 / 2021

Dispõe sobre a divulgação de nú-
meros emergenciais em caso de ocorrên-
cias de violências domésticas em faturas 
de serviços de água e energia e dá outras 
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º. Fica estabelecido que as concessionárias de serviços 
públicos essências, como água e energia, divulguem em suas faturas de 
consumo mensais, os números de atendimentos emergenciais em casos 
de ocorrências de violência doméstica. 

Parágrafo único: A publicação prevista no caput deste artigo 
deverá contar ainda a disponibilização de endereços quanto a locais es-
pecializados que façam o acolhimento de mulheres em situação de risco 
de violência doméstica.

Artigo 2º Excetua-se da divulgação do endereço dos abrigos para 
mulheres em situação de violência que correm risco de morte, dada a 
necessidade de manutenção do sigilo destas unidades.

Artigo 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 16 de Fevereiro de 2021. - wendell lages 

- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Atualmente, segundo ranking divulgado pelo Alto Comissariado 
das Nações Unidas pra os Direitos Humanos (ACNUDH), o Brasil ocu-
pa a vergonhosa 5ª (quinta) colocação em casos de mortes de mulheres 
em decorrência de violência.

No período da pandemia do novo corona vírus, os Estados 
obtiveram um aumento significativo nos casos de feminicídio, inclusive 
no nosso Estado do Maranhão. E a violência doméstica foi a mais 
comum durante a pandemia da Covid-19.

A presente proposição tem como objetivo fornecer informações 
essenciais para as mulheres vítimas de violência doméstica que na 
maioria das vezes passam despercebidas pelas autoridades por falta de 
denúncias. 

Por essas razões, venho trazer para apreciação desta Casa a pre-
sente proposição que busca trazer mais uma melhoria no trabalho de 
proteção à mulher, vítima de violência doméstica.

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

PROJETO DE LEI Nº 066/2021

INSTITUI A POLÍTICA ESTA-
DUAL DE DIREITOS DAS POPU-
LAÇÕES ATINGIDAS POR BARRA-
GENS.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Institui a Política Estadual de Direitos das Populações 

Atingidas por Barragens (PEAB), tendo como objetivo reguardar os 
direitos daquelas populações que sofrem direta ou indiretamnte danos 
decorrentes de barragens, discriminando os direitos das Populações 
Atingidas por Barragens (PAB), como também, prevê o Programa de 
Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PDPAB) e estabelece 

regras de responsabilidade social.
PARÁGRAFO ÚNICO: As obrigações e direitos estabelecidos 

pela PEAB aplicam-se às barragens localizadas no Estado do Mara-
nhão, construídas por entes públicos ou privados.

Art. 2º Para os fins desta lei, considera-se:
I – Construtor: Pessoa física ou jurídica responsável pela cons-

trução de barragens;
II – Gestor: Empreendedor: Pessoa física ou jurídica que dete-

nha outorga, licença, registro, concessão, autorização ou outro ato que 
lhe confira direito de operação da barragem e do respectivo reservató-
rio, ou, subsidiariamente, aquele com direito real sobre as terras, onde 
a barragem se localiza, se não houver quem os explore oficialmente.

CAPÍTULO II
DO PROGRAMA DE DIREITOS DAS POPULAÇÕES 

ATINGIDAS POR BARRAGENS (PDPAB)
Art. 3º O Programa de Direitos das Populações Atingidas por 

Barragens – PDPAB, será formulado às expensas do construtor, com o 
objetivo de prever e assegurar os direitos estabelecidos na PEAB, com 
programas específicos destinados:

I – às mulheres, aos idosos, às crianças, às pessoas com ne-
cessidades especiais e às pessoas em situação de vulnerabilidade, bem 
como aos animais domésticos e de criação;

II – às populações indígenas e às comunidades tradicionais;
III – aos trabalhadores da obra;
IV – aos impactos na área de saúde, saneamento ambiental, ha-

bitação e educação dos Municípios que receberão os trabalhadores da 
obra ou os afetados por eventual vazamento ou rompimento da barra-
gem;

V – à recomposição das perdas decorrentes do enchimento do 
reservatório, do vazamento ou rompimento da barragem;

VI – aos pescadores e à atividade pesqueira;
VII – às comunidades receptoras de reassentamento ou 

realocação de famílias atingidas;  VIII – a outras atividades ou situações 
definidas nos termos do regulamento.

PARÁGRAFO ÚNICO. O PDPAB deve ser aprovado pelo Co-
mitê Estadual da PEAB, observadas as diretrizes definidas pelo órgão 
colegiado referido no caput do art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO III
DO COMITÊ ESTADUAL DA PEAB
Art. 4º A Política Estadual de Direitos das Populações Atingi-

das por Barragens (PEAB), contará com 1 (um) órgão colegiado em 
nível estadual, de natureza consultiva e deliberativa, com a finalidade 
de acompanhar, fiscalizar e avaliar sua formulação e implementação.

§ 1º Nos termos do regulamento, o órgão colegiado previsto no 
caput deste artigo terá composição tripartite, com representantes do 
poder público, dos construtores e gestores- empreendedores e da so-
ciedade civil, garantindo-se representação aos movimentos sociais de 
atingidos por barragens.

§ 2º O Ministério Público e a Defensoria Pública serão convida-
dos permanentes, nas reuniões do órgão colegiado.

CAPÍTULO IV
DA IDENTIFICAÇÃO DAS POPULAÇÕES ATINGIDAS 

POR BARRAGEM (PABs)
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, entendem-se por Populações 

Atingidas por Barragens (PAB), todas aqueles pessoas sujeitas a 1 (um) 
ou mais dos seguintes impactos provocados pela construção, operação, 
desativação ou rompimento de barragens:

I – perda da propriedade ou da posse de imóvel;
II – desvalorização de imóveis em decorrência de sua localiza-

ção próxima ou a jusante dessas estruturas;
III – perda da capacidade produtiva das terras e de elementos 

naturais da paisagem geradores de renda, direta ou indiretamente, e da 
parte remanescente de imóvel parcialmente atingido, que afete a renda, 
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a subsistência ou o modo de vida de populações;

IV – perda do produto ou de áreas de exercício da atividade pes-
queira ou de manejo de recursos naturais;

V – interrupção prolongada ou alteração da qualidade da água 
que prejudique o abastecimento; 

VI – perda de fontes de renda e trabalho;
VII – mudança de hábitos de populações, bem como 

perda ou redução de suas atividades econômicas e sujeição a efeitos 
sociais, culturais e psicológicos negativos devidos à remoção ou eva-
cuação em situações de emergência;

VIII – alteração no modo de vida de populações indíge-
nas e comunidades tradicionais; 

IX - interrupção de acesso a áreas urbanas e comunidades rurais; 
ou

X – outros eventuais impactos, indicados a critério do órgão am-
biental licenciador.

CAPÍTULO V
DOS DIREITOS DAS POPULAÇÕES ATINGIDAS POR 

BARRAGENS
Art. 6º São direitos das PABs, consoante o pactuado no processo 

de participação informada e negociação do Programa de Direitos das 
Populações Atingidas por Barragens (PDPAB) no caso concreto:

I – reparação por meio de reposição, indenização, compensa-
ção equivalente e compensação social, nos termos do § 1º deste artigo;

II – reassentamento coletivo como opção prioritária, de forma a 
favorecer a preservação dos laços culturais e de vizinhança prevalecen-
tes na situação original;

III – opção livre e informada a respeito das alternativas de re-
paração; 

IV – negociação, preferencialmente coletiva, em relação:
a) às formas de reparação;
b) aos parâmetros para a identificação dos bens e das benfeito-

rias passíveis de reparação;
c) aos parâmetros para o estabelecimento de valores indenizató-

rios e eventuais compensações;
d) às etapas de planejamento e ao cronograma de reassentamen-

to; e
e) à elaboração dos projetos de moradia;
V – indenização em dinheiro pelas perdas materiais, justa e pré-

via, salvo nos casos de acidentes ou desastres, que contemple:
a) os valores das propriedades e das benfeitorias;
b) os lucros cessantes, nos casos de acidentes e desastres; e
c) os recursos monetários que assegurem a manutenção dos ní-

veis de vida até que as famílias e indivíduos alcancem condições pelo 
menos equivalentes às precedentes, nos casos de acidentes e desastres;

VI – reparação pelos danos morais, individuais e coletivos, decor-
rentes dos transtornos sofridos em processos de remoção ou evacuação 
compulsórias, nos casos de emergência ou de descumprimento de con-
dicionantes do licenciamento ambiental relativas ao tema específico, 
que englobem:

a) perda ou alteração dos laços culturais e de sociabilidade ou 
dos modos de vida;

b) perda ou restrição do acesso a recursos naturais, a locais de 
culto ou peregrinação e a fontes de lazer; e

c) perda ou restrição de meios de subsistência, de fontes de ren-
da ou de trabalho;

VII – reassentamento rural, observado o módulo fiscal, 
ou reassentamento urbano, com unidades habitacionais que respeitem o 
tamanho mínimo estabelecido pela legislação urbanística;

VIII – condições de moradia que, no mínimo, reprodu-
zam as anteriores quanto às dimensões e qualidade da edificação, bem 

como padrões adequados a grupos de pessoas em situação de vulnera-
bilidade;

IX – existência de espaços e equipamentos de uso comum nos 
projetos de reassentamento que permitam a sociabilidade e a vivência 
coletivas, observados, sempre que possível, os padrões prevalecentes 
no assentamento original;

X – escrituração e registro dos imóveis decorrentes dos reassen-
tamentos urbano e rural no prazo máximo de 12 (doze) meses, contado 
do reassentamento, ou, se for o caso, concessão de direito real de uso, 
no mesmo prazo;

XI – reassentamento em terras economicamente úteis, de prefe-
rência na região e no Município habitados pelas PABs, após a avaliação 
de sua viabilidade agroeconômica e ambiental pelo Comitê Estadual 
da PEAB;

XII – formulação e implementação de planos de recu-
peração e desenvolvimento econômico e social, sem prejuízo das repa-
rações individuais ou coletivas devidas, com o objetivo de recompor ou, 
se possível, de integrar arranjos e cadeias produtivas locais e regionais 
que assegurem ocupação produtiva ao conjunto de atingidos, compatí-
veis com seus níveis de qualificação e experiência profissionais e capa-
zes de proporcionar a manutenção ou a melhoria das condições de vida;

XIII – recebimento individual, por pessoa, família ou or-
ganização cadastrada, de cópia de todas as informações constantes a seu 
respeito, até 30 (trinta) dias após a atualização do cadastramento para 
fins de reparação; e

XIV – realização de consulta pública da lista de todas as 
pessoas e organizações cadastradas para fins de reparação, bem como 
das informações agregadas do cadastro, preservados a intimidade e os 
dados de caráter privado.

§ 1º As reparações devem reconhecer a diversidade de situações, 
experiências, vocações e preferências, culturas e especificidades de 
grupos, comunidades, famílias e indivíduos, bem como contemplar a 
discussão, a negociação e a aprovação pelo Comitê Estadual da PEAB, 
e podem ocorrer das seguintes formas:

I – reposição: quando o bem ou a infraestrutura destruídas ou a 
situação social prejudicada são repostos ou reconstituídos;

II – indenização: quando a reparação assume a forma monetá-
ria;

III – compensação equivalente: quando são oferecidos outros 
bens ou outras situações que, embora não reponham o bem ou a situa-
ção perdidos, são considerados como satisfatórios em termos materiais 
ou morais; e

Art. 7º Sem prejuízo do disposto no art. 4º desta Lei e consoan-
te o pactuado no processo de participação informada e negociação do 
PDPAB no caso concreto, são direitos das PABs que exploram a terra 
em regime de economia familiar, como proprietário, meeiro ou posseiro, 
assim como daqueles que não se enquadrem em uma dessas categorias, 
mas tenham vínculo de dependência com a terra para sua reprodução 
física e cultural:

I – reparação das perdas materiais, composta do valor da terra, 
das benfeitorias, da safra e dos prejuízos pela interrupção de contratos;

II – compensação pelo deslocamento compulsório resultante do 
reassentamento; e

III – compensação pelas perdas imateriais, com o estabelecimen-
to de programas de assistência técnica necessários à reconstituição dos 
modos de vida e das redes de relações sociais, culturais e econômicas, 
inclusive as de natureza psicológica, assistencial, agronômica e outras 
cabíveis.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º O construtor da barragem será responsável pela aplicação 

dos direitos previstos nos arts. 6º e 7º desta Lei.
Art. 9º O Comitê Estadual da PEAB deverá estabelecer um plano 

de comunicação contínuo e eficaz que demonstre a implementação do 
PDPAB.
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Art. 10. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revo-

gando-se as disposições em contrário.

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 17 DE 
FEVEREIRO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Depu-
tado Estadual – PC do B

JUSTIFICATIVA

Os brasileiros acompanharam pela mídia as consequências dos 
maiores crimes ambientais da história do nosso país, que ocorreram no 
Estado de Minas Gerais e Espírito Santo, especificamente nos municí-
pios de Mariana, Bento Rodrigues, Regência, Brumadinho. Em Maria-
na, a barragem de Fundão, administrada pela empresa Samarco, rom-
peu-se, liberando 34 bilhões de litros de rejeitos de minérios de ferro, 
água e outros materiais, devastando grande parte da bacia hidrográfica 
do Rio Doce. O desastre causou a morte de dezenove pessoas e graves 
impactos socioambientais. Já em Brumadinho, o rompimento teve 272 
vidas ceifadas, além das 11 vítimas ainda não encontradas pelas equi-
pes de busca. Contudo, é fato que não se sabe quantos anos, ou déca-
das serão necessários para recuperar o ambiente e torná-lo novamente 
propício para o desenvolvimento de ecossistemas saudáveis e para o 
reestabelecimento pscicológico e econômico das populações afetadas.

Visto um desastre de tal magnitude, as preocupações com outras 
barragens existentes no território nacional, especialmente aqui no Esta-
do do Maranhão, tornam-se necessárias.

O Maranhão não possuí nenhuma lei específica para tratar da se-
gurança de barragens. No Estado do Maranhão, existem duas barragens, 
as quais, preocupam os órgãos públicos fiscalizadores, além de represas 
e usinas. A Barragem do Rio Pericumã, de responsabilidade do DNO-
CS, e a Barragem do Bacanga, de responsabilidade da Secretaria de 
Infraestrutura do Maranhão, ambas apresentam problemas com manu-
tenção, estrutura e até funcionamento. Ainda no território maranhense, 
temos a Usina Hidrelétrica de Estreito para geração de energia e a Bar-
ragem do Rio Flores.

Para corroborar com o tema, é importante destacar que em 22 
de novembro de 2010, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana aprovou o relatório da Comissão Especial de Barragens que, 
durante quatro anos, analisou denúncias de violações de direitos huma-
nos no processo de implantação de barragens no Brasil. A Comissão 
identificou, nos casos analisados, um conjunto de 16 direitos humanos 
sistematicamente violados que permitiram concluir que “o padrão vi-
gente de implantação de barragens tem propiciado, de maneira recor-
rente, graves violações de direitos humanos, cujas consequências aca-
bam por acentuar as já graves desigualdades sociais, traduzindo-se em 
situações de miséria e desestruturação social, familiar e individual”.

Além da sistemática violações de direitos humanos na construção 
de Barragens, há um passivo social deixado pelas barragens já cons-
truídas no Brasil. Em 2018, o Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA) publicou o resultado do Diagnóstico Social, Econômico 
e Cultural dos atingidos pela Usina Hidrelétrica de Sobradinho, onde 
afirma “Ficou evidente que o tema “barragem” conjuga uma série de 
recordações sobre as violações sofridas no passado, seja por conta do 
processo de remoção das populações ou dos sentimentos de injustiça 
originados em promessas não cumpridas. Percebe-se que existe um 
sentimento de invisibilidade coletiva que, muitas vezes, se evidencia 
pela ausência de políticas públicas básicas, como a de acesso à ener-
gia elétrica e a água potável e de qualidade”. Conclui-se através desse 
diagnóstico, a importância da participação dos atingidos nas políticas 
públicas: “ao conceder a participação aos atingidos, o Estado brasi-
leiro permite a voz que lhes foi negada no processo de construção da 
barragem de Sobradinho, possibilitando que sejam sujeitos na recons-
trução de suas vidas”.

Diante disso, faz-se necessário uma lei que estabeleça uma polí-
tica estadual de desenvolvimento de regiões atingidas e ameaçadas por 
barragens de acumulação de água, barragens de rejeito, hidrelétricas e 
megaempreendimentos, uma legislação que permita amparar e proteger 
as famílias prejudicadas por tais construções, como um instrumento a 

ser erguido por qualquer empresa ou ente público, quando da construção 
de empreendimentos, garantindo os direitos das populações atingidas. 

A presente proposição tem como objetivo, instituir a Política Es-
tadual de Direitos das Populações Atingidas por Barragens – PEAB, no 
Estado do Maranhão buscando minimizar os impactos das comunidades 
atingidas pela construção, instalação e a operação de barragens de acu-
mulação de água, barragens de rejeito, hidrelétricas e megaempreendi-
mentos, com a finalidade de desenvolver toda a região de maneira sus-
tentável, e prevenindo danos aos municípios e às comunidades afetadas. 

PLANÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 17 DE 
FEVEREIRO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Depu-
tado Estadual – PC do B

REQUERIMENTO Nº 090/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro de Vos-
sa Excelência, que, após ouvida a Mesa, esta Assembleia Legislativa 
faça realizar uma Reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Hu-
manos e das Minorias, na data de 23 de do corrente mês, as 15 horas, 
na Sala das Comissões, para tratar sobre o objeto da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade de n. 0800260-59.2021.8.10.0000, perante o Tri-
bunal de Justiça do Maranhão, com pedido de medida cautelar proposta 
pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Maranhão, obje-
tivando a declaração de inconstitucionalidade de parte da Lei Estadual 
nº 10.246, de 29 de maio de 2015, que criou a Comissão Estadual de 
Prevenção à Violência no Campo e na Cidade – COECV.

Após a proposição desta ADI, temos observado acentuadas críti-
cas de várias entidades que lutam pelos direitos humanos e pela justiça 
social, como a Defensoria Pública Estadual (DPE – MA) e a Federação 
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Es-
tado do Maranhão (FETAEMA), instituições que objetivam a promoção 
do Estado de Direito e a busca de solução consensual e pacífica nos 
conflitos fundiários e agrário coletivos.

A realidade atual maranhense é marcada por um aumento de judi-
cialização dos conflitos agrários, sendo registrado incontáveis crimes de 
ameaças de morte, tentativas de homicídios e assassinatos de lideranças 
camponesas no estado, bem como descontrolado processo de destruição 
de biomas, fatos que afetam especialmente populações vulneráveis no 
campo e na cidade.

Nesta situação, em caso de medidas judiciais de reintegração de 
posse, por exemplo, o trabalho da COECV é fundamental para evitar 
ação desproporcional do uso da força policial, como era comum de se 
observar no Maranhão, registrando-se uma sensível melhora na percep-
ção destas operações policiais, que não raro, anteriormente, aconteciam 
sem observar qualquer limite de legalidade, e inevitavelmente abusos 
eram registrados.

Fundamental destacar que a COECV, vinculada à Secretaria de 
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP), é 
um mecanismo de solução alternativa de conflitos, especialmente pela 
aplicação do método da mediação, sobretudo de comunidades rurais e 
urbanas que são vítimas de violência brutal patrocinada pelo agronegó-
cio em nosso Estado, por exemplo.

Segundo a FETAEMA, “o Maranhão é o estado campeão de 
conflitos agrários no Brasil e somente em 2020, mesmo em plena pan-
demia, a FETAEMA contabilizou 156 conflitos agrários, envolvendo 
diretamente 9.126 famílias, sendo que muitas dessas situações foram 
tratadas no âmbito da COECV, com resolução favorável em muitas de-
las”. 

Neste contexto, será oportuno esta Casa viabilizar uma reunião 
que envolva um representante da OAB-MA, Procuradoria Geral do Es-
tado (PGE-MA), do Tribunal de Justiça (TJMA), da SEDIHPOP, da 
COECV e da Defensoria Pública do Estado (DPE-MA) para buscar 
uma solução no que pertine ao objeto da aludida ADI, o que poderá 
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desencadear, se for o caso, na desistência desta demanda judicial.

Assim, marcar esta reunião com este debate é missão desta Casa, 
merecendo que os pares desta Casa do Povo manifestem apoio ao pre-
sente Requerimento.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 16 de Fevereiro de 
2021. - “É de Luta. É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado 
Estadual – PT

REQUERIMENTO N° 091/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja en-
caminhada mensagem de congratulação à Direção da TV Mirante, em 
virtude do programa “Bom dia, Mirante”, apresentado pelos jornalistas 
JOSÉ RAIMUNDO SOARES JÚNIOR E CÉLIA FONTINELE, 
com 02 (duas) horas de duração, dando destaque às principais notícias 
do Maranhão, parabenizando-os pelo quadro “BASTIDORES” que dá 
destaque às ações parlamentares, apresentado pelo jornalista CLÓVIS 
CABALAU

Transmitir informação, de maneira íntegra e imparcial, tem sido 
característica do programa “Bom dia, Mirante”, razão pela qual exter-
namos as congratulações enquanto representante do povo à Direção da 
Mirante.

De forma específica, cumpre destacar o grandioso trabalho que 
tem sido desenvolvido pelos jornalistas do “Bom dia, Mirante”, José 
Raimundo Soares Júnior e Célia Fontinele, que de forma profissional 
seguem levando informação aos maranhenses. É dever, também, para-
benizar o jornalista Clóvis Cabalau, pela condução dos trabalhos a fren-
te do quadro “Bastidores” que tem abordado as ações parlamentares.

Em tempos em que há censura e há, também, manipulação de 
dados, é dever nosso parabenizar e reconhecer o trabalho de quem leva 
informação de forma séria e imparcial.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração aos jorna-
listas supracitados, sendo extensiva à Direção da TV Mirante.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de fevereiro de 2021 - 
Wellington do Curso – Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 449 / 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 e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Cláudio Ri-
beiro, solicitando a implantação e adequação de todas as sinalizações 
de trânsito previstas no artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB, nos percursos oficiais dos exames práticos de direção utilizados 
pelo Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão – DETRAN, no 
município de São Luís/MA.

A proposição justifica-se em razão da necessidade de garantir o 
adequado processo de ensino-aprendizagem dos alunos, bem como a 
lisura nos exames práticos de direção, uma vez que o aluno deve se 
pautar nos preceitos elencados nas normativas de trânsito que, por sua 
vez, devem ser compatíveis com a realidade experimentada.

Não obstante, a implantação da referida sinalização de trânsito 
também proporcionará a toda população melhor fluidez no trânsito e 
maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 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 450/2021

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 GOVERNADOR DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando que aprecie a pos-
sibilidade de SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA 2021 POR 
120 DIAS, DEVIDO A CRISE DO COVID-19.

A renda dos maranhenses nos últimos meses e nos próximos 
será drasticamente afetada pela pandemia do novo coronavírus, assim 
incentivos e incrementos serão necessários por parte do Governo do 
Estado para fomentar a economia e desafogar a população, que já amar-
ga grandes prejuízos. É imperioso destacar também que a maioria dos 
maranhenses inicia o ano com grandes despesas escolares, automotivas 
e o recente aumento do preço da gasolina e no índice geral de preços 
contribui para o endividamento dos maranhenses.

Plenário Nagib Haickel, 17 de fevereiro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO 451/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvido o plenário, esta Casa encaminhe ofício ao Exmº Senhor Mi-
nistro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, solicitando a 
suspenção das demissões em massa de trabalhadores nesse momento 
de pandemia.

Fomos informados pelos representantes sindicais que, nas nego-
ciações ocorridas no ano de 2019, com vistas a renovar o Acordo Cole-
tivo de Trabalho Nacional, a Eletrobras impôs a redução dos quadros de 
pessoal das empresas do sistema.

Nesse processo, a Eletrobras impôs à Eletronorte o maior sacrifí-
cio dentre as empresas do sistema no tocante à diminuição do seu qua-
dro. Coube à Eletronorte desligar 670 empregados e empregadas de um 
total de 2.542, cerca de 26% do seu quadro de funcionários. Dentre os 
mencionados 670 trabalhadores e trabalhadoras, 350 são do Maranhão.

O Sindicato dos trabalhadores, por força de um acordo feito nos 
autos de uma ação por ele ajuizada, conseguiu suspender essas mesmas 
demissões logo no início do ano de 2020. Naquele momento, a justiça 
entendeu os motivos alegados pelos trabalhadores e além de suspender 
as demissões, permitiu que as mesmas somente viessem a ocorrer a 
partir de setembro de 2020. Ocorre que no decorrer da tramitação do 
processo o Brasil foi assolado pela Pandemia do Covid-19, o que traz 
outro viés no que diz respeito a demissão e recolocação de trabalhado-
res no mercado de trabalho, visto que o nosso país passará pela maior 
recessão econômica dos últimos séculos. A própria Justiça do Trabalho, 
em diversas decisões recentes, tem se manifestado contra demissões em 
massa de trabalhadores em situação de pandemia, podemos citar: 

(I)  900 demissões na Usiminas - https://g1.globo.com/sp/san-
tos-regiao/noticia/2020/05/20/justica-suspende-demissao-de-900-fun-
cionarios-da-usiminas-em-cubatao-sp.ghtml
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(II)  300 demissões na Petrobras - https://noticias.uol.com.br/

ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/02/18/justica-do-trabalho-suspen-
de-demissoes-em-fabrica-da-petrobras.htm

(III) Demissões na Construção Civil em Santa Catarina - https://
www.conjur.com.br/2020-mar-27/juiza-manda-reintegrar-trabalhado-
res-demitidos-durante-covid-19

Ainda que a Eletronorte alegue que as demissões têm guarida 
em negociação com os sindicatos e tenha sido entabulada nos autos de 
uma ação trabalhista movida pelos sindicatos, a empresa não é obrigada 
a processar essas demissões neste ano, podendo optar por desligar os 
funcionários até 30/04/2021, por força de cláusula contida no próprio e 
nos autos da Ação.

Diante do exposto, apresento este Requerimento, na certeza de 
sua aprovação e na expectativa de que essa casa legislativa interceda 
junto ao Exmº Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia no sen-
tido de que seja suspenso o processo de desligamento do pessoal em 
curso e se busque outras alternativas para os servidores da empresa, 
enquanto perdurarem os efeitos sanitários e econômicos da pandema 
do coronavírus.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 13 de janeiro de 2021. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ 
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO 452/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência que, após 
ouvido o Plenário, seja enviada comunicação ao Banco do Brasil, na 
pessoa do Presidente Sr. André Brandão e ao Ministro da Economia 
Exmº Sr. Paulo Guedes,  no sentido de solicitar que seja reconsiderada a 
decisão de fechamento das 361 unidades do Banco do Brasil, a Conver-
são de 243 agências, entre outras medidas por conta da reestruturação 
da Instituição.

No caso do nosso estado do Maranhão, em São Luís as Agências 
do Cohatrac e Reviver, bem como dos municípios de Bacabal (Agência 
Texeira Mendes), Imperatriz (Praça da Cultura) e Caxias (Volta Ren-
donda),além de dois postos de atendimento nas cidades Governador 
Archer e Santa Quitéria, estão sob ameaça de fechamento.

A informação é que com o fechamento dessas agências e pos-
tos de atendimento em todo Brasil, cerca de 5.000 funcionários serão 
demitidos até o próximo dia 5 de fevereiro. No nosso estado, cerca de 
130 funcionários do Banco do Brasil serão afetados de forma direta ou 
indireta pelo processo de reestruturação da instituição. 

São cerca de 130 famílias que serão prejudicadas, além de mi-
lhares de clientes que não mais terão acesso a essas agências, e terão 
que conviver com a superlotação e grandes filas em outras agências, o 
que enfraquecerá as medidas contra a Covid-19, visto que aumentará a 
aglomeração de clientes.

Além disso tais medidas vão agravar a situação econômica e so-
cial do Estado, afetando a retomada no pós-pandemia, prejudicando não 
só os bancários, mas a população maranhense e de todo país.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 26 DE JANEIRO DE 2021 - “É de Luta. É 
da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO 453/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvido o plenário, esta Casa encaminhe expediente aos Excelentíssimos 
Senhores Presidente da Câmara Federal, Presidente do Senado Federal, 
Deputados Federais e Senadores do Estado do Maranhão, solicitando a 
prorrogação do Auxílio Emergencial até o dia 30 de abril de 2021.

O Auxílio Emergencial, como se sabe, socorreu milhões de famí-
lias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Segun-
do os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid 
(Pnad Covid-19) mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 41% dos domicílios brasileiros receberam 
Auxílio Emergencial em novembro de 2020, o que representa cerca de 
28 milhões de famílias atendidas pelo benefício. 

Com o fim do Auxílio Emergencial em dezembro de 2020, a de-
sigualdade pode retroceder aos anos 80. O índice de pobreza no Brasil, 
situação de quem recebe até um terço do salário mínimo (hoje, 366 
reais) caiu de 18,7% em 2019 para 11% em setembro de 2020. Sem os 
benefícios pagos pelo governo federal, esse indicador pode disparar e 
alcançar 24%, ou seja, quase um quarto de toda a população, nos cál-
culos do sociólogo Rogério Barbosa, do Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos (Iesp) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

A atual situação do Brasil e do mundo revela que a pandemia 
chegou mais forte em 2021, com números de casos e mortes aumen-
tando drasticamente e preocupando as autoridades mundiais. Somente 
no Brasil, 217 mil mortes por COVID-19 já foram registradas até 
a presente data, e mais de 8,8 milhões de pessoas infectadas lutam 
para se recuperar da doença. 

O fim do Auxílio Emergencial e a taxa recorde de desemprego no 
País (atualmente, 14,6%) podem levar o Brasil a uma explosão social, 
o que agravará ainda mais a pobreza entre as famílias brasileiras. So-
mado a isso,  a inflação de alimentos e da cesta básica atinge em cheio 
a renda dos mais pobres. De acordo com projeção de especialistas, em 
torno de 48 milhões de pessoas, sobretudo trabalhadores informais, 
ficarão sem ajuda financeira do governo federal com o fim do Auxílio 
Emergencial.

Desta feita, tendo em vista os casos de reinfecção por covid-19 
ao redor do mundo, bem como no Brasil, a descoberta de uma nova 
linhagem do Coronavírus em Estados brasileiros e a segunda onda de 
infecções que estamos passando neste momento, a prorrogação do 
Auxílio Emergencial é uma necessidade premente. São milhões de 
homens, mulheres e jovens perdendo a esperança, situação que exige 
dos agentes políticos e de todas as autoridades brasileiras ações mais 
efetivas para socorrer o povo e garantir o enfrentamento da pandemia 
no País.

Diante do exposto, apresento este Requerimento, na certeza de 
sua aprovação e na expectativa de que esta Casa Legislativa interceda 
junto aos Excelentíssimos Senhores Presidente da Câmara Federal, 
Presidente do Senado Federal, Deputados Federais e Senadores do 
Estado do Maranhão no sentido de que seja prorrogado o Auxílio 
Emergencial até 30 de abril de 2021, em razão da grave crise sani-
tária que o Brasil e o mundo enfrentam com a pandema do coro-
navírus.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 26 de janeiro de 2021. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ 
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 454/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado -  Dr. Flavio Dino, solicitando que a 
Secretaria da Mulher do Estado – Dr. Nayra Monteiro, disponibilize a 
“Carreta da Mulher” para o município de São Vicente Ferrer. 

Essa indicação é muito importante por se tratar de um serviço 
que irá atender toda a região do Baixada Maranhense, posto que a 
população feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços 
ofertados pela Carreta da Mulher, sendo necessário que se desloque 
para São Luís, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar 
o acesso aos serviços públicos garantidos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 17 de fevereiro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - 
Deputada Estadual - PP

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

INDICAÇÃO Nº 455/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente in-
dicação seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de CRIAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL ES-
TADUAL NO MARANHÃO VOLTADO PARA FAMÍLIAS DE 
BAIXA RENDA, AS QUE MAIS SOFREM COM OS IMPACTOS 
ECONÔMICOS DA PANDEMIA.

A renda dos maranhenses nos últimos meses e nos próximos será 
drasticamente afetada pela pandemia do novo coronavírus, assim incen-
tivos e incrementos serão necessários por parte do Governo do Estado 
para fomentar a economia e desafogar a população, que já amarga gran-
des prejuízos.

Plenário Nagib Haickel, 17 de fevereiro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 456/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente in-
dicação seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de CRIAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL ES-
TADUAL NO MARANHÃO VOLTADO PARA PROFISSIONAIS 
DO SETOR DE EVENTOS, IMPACTADOS COM A SUSPENSÃO 
DE TAIS ATIVIDADES.

A renda dos maranhenses nos últimos meses e nos próximos será 
drasticamente afetada pela pandemia do novo coronavírus, assim incen-
tivos e incrementos serão necessários por parte do Governo do Estado 

para fomentar a economia e desafogar a população, que já amarga gran-
des prejuízos. Assim, se faz necessário o socorro do Governo do Estado 
a esse setor que emprega centenas de empregos e que durante a pande-
mia e a suspensão do carnaval impactou a vida de músicos, técnicos de 
som, roadies, promotores e etc.

Plenário Nagib Haickel, 17 de fevereiro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 457/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado do Maranhão, Flavio Dino, solicitando o pagamento 
de auxílio aos profissionais dos setores de eventos, cantores e demais 
artistas que foram diretamente impactados com o cancelamento das fes-
tividades de Carnaval em razão da pandemia da COVID-19 no Estado 
do Maranhão.

Nossa sugestão é de que seja pago a cada artista o valor indi-
vidual de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em duas parcelas. A medida é 
necessária e totalmente viável, tanto que foi adotada recentemente pelo 
Governo do Ceará.

Para tanto, o Governo do Estado pode reprogramar os valores de 
receitas de outras pastas, como Comunicação e Assuntos Políticos, ou 
mesmo utilizar o orçamento da própria Secretaria de Cultura do Estado 
que tem como competência o assunto em questão.

É certo que o cancelamento das festividades carnavalescas teve 
justo motivo, contudo, não é justo que essa classe sofra com a perda 
do que muitas vezes corresponde a sua maior fonte de renda, enquanto 
outros setores não são afetados com medidas para controle da pandemia.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021. - CÉSAR 
PIRES - 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 EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Algum Deputado deseja fazer uso da Tribuna? 
Deputado Yglésio, por 05 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos e bom dia a todas! Senhor Presidente, eu venho 
aqui voltar ao assunto cartórios, nesta Tribuna, em decorrência de ter 
sido comunicado ontem que houve uma verdadeira visita coletiva a ga-
binetes de colegas, aqui na Assembleia, de donos de cartórios, a maioria 
deles de fora daqui do Maranhão que têm passado nos concursos tendo 
em vista que o ingresso na carreira é por concursos públicos, hoje em 
dia, apesar de a gente saber que há algumas distorções que inclusive o 
Poder Judiciário já tem intervindo, nessas distorções, cartórios que fi-
cam com vacâncias em prazos superiores há 06 meses, disputas por 
cartórios milionários, e inclusive aí com suspeita de participação de al-
guns membros do Judiciário, situações que já foram amplamente divul-
gadas pela imprensa. Pois bem, nós continuamos defendendo a nossa 
tese. E hoje nós teremos uma reunião com o corregedor de Justiça do 
Tribunal de Justiça, o Desembargador Paulo Velten, às 15h, onde nós 
vamos levar um documento para que ele analise, de fato, e emita uma 
resposta dizendo qual deve ser a forma de cobrança dos cartórios na 
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visão dele. A nossa visão já está colocada de uma maneira muito clara 
na ação popular: Para cada cem reais de emolumentos o que deveria ser 
feito? Doze reais para o Fundo de Aparelhamento do Judiciário, o 
FERJ; quatro reais para a Defensoria; quatro para o Ministério Público 
e três reais para o Registro Civil. Então, o que acontece? Isso vai totali-
zar quatro com quatro, com três, onze com doze, vinte e três reais. Fica-
riam ainda setenta e sete reais, setenta e sete por cento das custas e 
emolumentos para os cartórios, mas o que acontece hoje é que dos cem 
reais são cobrados três reais a mais para o registro civil, quatro reais a 
mais para a Defensoria, quatro reais a mais para o Ministério Público. E 
aí o que a gente não consegue entender e eles não conseguem explicar 
por que o FERJ que tem a mesma redação, ele é cobrado por dentro. 
Então, se um é cobrado por dentro os outros têm que ser cobrados por 
dentro. Então, o cidadão que pagaria cem, que seria o correto, ele está 
pagando cem mais três do registro, mais quatro da Defensoria e mais 
quatro do Ministério Público, totalizando cento e onze reais, a conta 
está caindo no cidadão, e isso é inadmissível. A outra situação que eu 
queria colocar, hoje, diz respeito a uma visita que eu recebi ontem da 
família do Salomão, que foi aquele perito da Polícia Civil que foi bru-
talmente assassinado, na UPA do Parque Vitória, por um grupamento do 
GSA, conhecido antigamente como velado da Polícia Militar. O autor 
do crime, o principal, o tenente Ed, que, diga-se de passagem, foi expul-
so a bem da disciplina da corporação, no ano de 2016, mas, por medida 
de justiça, retornou ao esquadrão ali dentro da Polícia Militar, até hoje 
está solto. A família trouxe alguns detalhes sobre a vida do Salomão. 
Era um jovem de 32 anos que já havia chegado ao posto de segundo-te-
nente no Exército, que passou de uma maneira muito efetiva no concur-
so da Polícia Civil e estava como perito. Ele tinha ido fazer uma visita 
aos familiares para representar sua mãe num velório, em Pinheiro. Ao 
retornar, e por que ele retornou? A mãe alega que ele recebeu 18 liga-
ções dentro do sistema de segurança, de órgão de segurança, para que 
ele retornasse de maneira urgente para assinar essa documentação. Aí, 
quando ele chegou na van, começou a ser seguido. Ele sentiu que estava 
sendo seguido com a sensibilidade que um agente de segurança pública 
tem. Ele solicitou ao motorista da van que colocasse dentro, próximo da 
UPA do Parque Vitória, onde ele sabia que ia ter segurança. Ao sair, ele 
foi alvejado, um tiro na perna e um tiro no tórax, que lhe foi fatal. Tes-
temunhas relataram que o grupo que tentou assassiná-lo, que no final 
levou a êxito a tentativa de assassinato, tentou o quê? Colocaram as 
pessoas da ambulância para fora, para que não prestassem socorro. 
Logo depois, chegou uma guarnição com mais dois policiais, pelo me-
nos, policiais ou não, dentro de uma viatura que não foram identifica-
dos, até hoje, e, infelizmente, corroboraram com isso, impediram que 
houvesse atendimento médico para tentar salvar a vida do rapaz. O ad-
vogado da família trouxe algumas situações que a gente vai encaminhar 
para o Secretário Portela, tentei falar com ele pela manhã, infelizmente, 
não fui atendido. Então, vou encaminhar oficialmente e planejo me reu-
nir com ele e com o delegado-geral da Polícia Civil. Quais foram as si-
tuações? Primeiro, foi apreendido o celular do Salomão, até o momento 
não foi periciado, onde poderia se constatar se houve, de fato, 18 liga-
ções do sistema de segurança pública para ele, para se tentar descobrir 
por que queriam ele aqui com tanta pressa. Segundo ponto: foi apresen-
tado um colete a prova de balas pelo tenente Edi, que tinha um tiro, mas, 
pasmem vocês, a arma que supostamente teria disparado o projétil, a 
arma do Salomão, que foi brutalmente assassinado, ela sumiu. Sumiu e 
não foi periciada. Essa foi a informação que a gente teve da família e 
agora nós vamos buscar a apuração, porque algo que parece, há sinais 
de tentativa de desmanche da cena do crime, que inclusive ainda não foi 
reconstituído. E isso só corrobora com a dificuldade que a Polícia Téc-
nica do Maranhão tem tido. Vocês lembram do que aconteceu recente-
mente daquele incidente em que o médico que também é policial mili-
tar, supostamente, estuprou uma vítima dentro da UPA? Até hoje, não se 
conseguiu fazer a perícia do esperma, depositado dentro da cavidade 
vaginal dela, do introito vaginal dela, por quê? Porque está quebrado o 
equipamento, do ILAF, e do IGF, no caso, porque se precisa, nesse caso, 
do IGF e não do ILAF. O ILAF detectou a presença do sêmen, mas a 
moça previamente relata ter tido conjunção carnal com o seu compa-
nheiro, então, há a necessidade de elucidar os crimes e de fortalecer a 
polícia técnica, mas, mais do que isso, tem que haver garantias de que, 
de fato, toda a apuração do crime, porque isso é muito grave, ou seja, se 
a gente comprovar que tem uma estrutura paralela de assassinato, den-

tro da Polícia Militar, por algumas pessoas que mancham todo dia o 
nome, o bom nome da corporação, nós vamos permitir assassinato ins-
titucionalizado. Então, eu peço ao Governador que tenha atenção com 
isso, porque a Polícia Civil e a Polícia Militar precisam ser exemplo do 
cumprimento da lei, das prerrogativas, e também de respeito à vida das 
pessoas. Não tem sentindo algum um cidadão, que voltava de Pinheiro, 
membro da Polícia Militar, mesmo que, na mais remota das hipóteses, 
tivesse alguma relação com o assassinato do tenente Ronilson, fosse 
morto sem o devido processo legal. As evidências apontam para que 
tenha sido um erro ou um assassinato com outras motivações. Ou há 
uma ação da Secretaria de Segurança sobre isso ou nós vamos ter que 
acompanhar o caso de forma mais incisiva para garantir a efetiva pres-
tação dos direitos da família, principalmente que ficou aqui agora aban-
donada, tendo em vista que Salomão era um arrimo de família. Nós não 
permitiremos violações constantes pelas nossas polícias da garantia dos 
direitos dos cidadãos, principalmente do direito à vida. No dia 14 de 
fevereiro, a Região Metropolitana de São Luís já registrou 50 crimes 
violentos, letais, em 2021, a maioria com uso de arma de fogo. No dia 
28 de janeiro, infelizmente, morreu o tenente Ronilson Gomes Pinto, 
aos 46 anos, o tenente-coronel, no Residencial Pinheiro. Do dia 29 ao 
dia 1º de fevereiro, foram registrados sete homicídios, muito provavel-
mente, e a gente espera o curso das investigações para finalizar essa 
afirmação, sob o comando do Velado, do GSA, que é uma violação bru-
tal da Constituição. Então, nós não podemos e não iremos nos calar 
diante disso aqui. Custe o que custar, independente das ameaças que 
possamos receber, porque a gente sabe como esse pessoal trabalha na 
busca de garantir justamente a continuidade dessas ações violentas no 
Maranhão que, infelizmente, ainda parece ser uma terra sem lei. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso, por cinco mi-
nutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senho-
ras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial, bom dia. 
Senhor Presidente, ontem, recebemos a visita do senhor Ary, da senhora 
Eleneuza, que são os pais do amigo e ex-aluno e oficial do Exército 
brasileiro, policial civil assassinado no último dia 29, no estacionamen-
to da UPA, já relatado inclusive pelo companheiro deputado Yglésio e 
também estava presente a Dra. Milena, esposa da vítima e também o 
Dr. Fidelis, o Sérgio e o Bruno, que são os advogados que estão acom-
panhando o caso. Vocês não têm noção do que é o sofrimento de um pai 
e de uma mãe que têm um filho, que é uma pedra preciosa, que é tudo 
para família, um filho carinhoso, um filho amoroso, um excelente pro-
fissional, filho estudioso, um filho que foi oficial do Exército brasileiro, 
aprovado no concurso para Polícia Civil para perito, e ao participar de 
um evento de uma atividade familiar na cidade em Pinheiro, voltando 
para São Luís, constata que está sendo seguido e perseguido. Não tem 
ainda as informações precisas sobre o que aconteceu, ele deu entrada na 
UPA do Parque Vitória e lá foi assassinado. Nós estamos solicitando ao 
governo do Estado e ao Secretário de Segurança Pública brevidade da 
investigação para que possa se apurar realmente o que aconteceu, para 
que possa ser investigado e que os verdadeiros culpados possam ser 
punidos conforme a legislação em vigor. Na mesma semana, tivemos 
o assassinato do tenente-coronel Ronilson, o que evidencia a onda de 
violência que se abateu sobre o estado do Maranhão, por isso que esta-
mos cobrando do governo do Estado, estamos cobrando da Secretaria 
de Segurança Pública brevidade para apurar e investigar o que realmen-
te aconteceu com o policial Salomão. Senhor Presidente, aproveitamos 
para fazer uma grave denúncia e cobrar do governo do Estado, do Se-
cretário de Segurança Pública que possam esclarecer o que a segurança 
privada, o que vigilantes estão fazendo no Centro de São Luís com uma 
viatura intitulada “Ronda Segura”, com a logomarca do Estado, fazendo 
prisão no Centro de São Luís. Não adianta dizer que é um fato isolado, 
aqui mostra uma viatura, mostra um vigilante e um cidadão deitado no 
chão algemado por trás. Onde estava a viatura policial militar? Onde es-
tão os policiais militares? Então, o vigilante, uma viatura de vigilância, 
com logomarca do estado, com logomarca do estado e inscrição Centro 
Seguro e o cidadão sendo preso, detido, algemado por vigilantes. Onde 
já se viu isso? No artigo nº 144 da Constituição Federal é bem claro: a 
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segurança pública é dever do estado e responsabilidade de todos. Mas a 
segurança pública do cidadão é prestada pela Polícia Civil, pela Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros, no estado do Maranhão, por exemplo. O 
que leva um vigilante da segurança privada estar algemando, prenden-
do, detendo o cidadão? É usurpação da função pública, isso não existe, 
é um absurdo! E principalmente porque nós temos no estado do Mara-
nhão mil e setecentos aprovados no último concurso da Polícia Militar e 
mais trezentos da Polícia Civil. O que justifica isso? Aguardamos escla-
recimentos, por parte do governo do Estado, da Secretaria de Segurança 
Pública, e preparamos também uma representação, estamos indo pro-
tocolar agora no Ministério Público e cobrando do Ministério Público 
para que possa verificar a utilização de vigilantes no desenvolvimento 
de ações da Segurança Pública do Estado do Maranhão caracterizando 
usurpação da função pública e ainda em detrimento dos aprovados em 
concurso público. Nós temos 1.700 aprovados, não tem dinheiro para 
nomear os aprovados, mas tem dinheiro para contratar empresa privada, 
para fazer segurança no centro, centro seguro? E o pior, com a usurpa-
ção da função pública, isso é um absurdo, isso é um absurdo! E precisa 
ser investigado pelo Ministério Público. O governo do Estado precisa 
dar esses esclarecimentos, e precisa nomear os aprovados do concurso. 
Aumentou a criminalidade do estado do Maranhão, em mais de 30%. 
No último final de semana, mataram dois jovens, em São José de Ri-
bamar, mataram um comerciante, dentro do seu comércio. No último fi-
nal de semana, assassinaram uma idosa, na cidade de Tutoia, uma idosa 
de 78 anos, para roubar uma televisão e um botijão de gás. Aumento da 
criminalidade e nós temos homens preparados. Temos 300 policiais ci-
vis prontos, preparados para atuar. Nós temos 1.700 policiais formados, 
preparados para atuar, para defender a população, para vestir a farda e 
ir para as ruas para defender a sociedade. Nomeação já! Nomeação já! 
Para com essa palhaçada. Eu disse aqui, só falta o governo do Estado 
começar a contratar para colocar na segurança pública. Agora, eu não 
imaginava que seria esse absurdo. Contratar segurança privada, contra-
tar vigilante e a usurpação do poder de polícia, dar função pública por 
parte de vigilante. Vigilante não foi treinado, não está preparado, não 
é policial civil e não é policial militar. Que isso possa ser corrigido, o 
mais rápido possível. E é crime! É crime! O Ministério Público precisa 
investigar, é crime! Estão cometendo crime. Nomeação já! Nomeação 
de todos aprovados no concurso da Polícia Civil e da Polícia Militar do 
estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu vou só concluir, só concluir, 
nós fizemos a solicitação do auxílio emergencial ao governo do Estado 
e apresentamos também os caminhos, onde o governo do Estado pode 
ter esse dinheiro por conta do Fumacop, 683 milhões no Fumacop. Ba-
temos o recorde em 2020, mais de 710 milhões arrecadados. Então, 
tem dinheiro em caixa, tem dinheiro no Fumacop, pode dar esse auxílio 
emergencial de mil reais em cinco parcelas de 200 reais, vai contemplar 
683 mil maranhenses, e mais ainda, o estado do Piauí está fazendo o 
auxílio emergencial estadual. O estado do Pernambuco fazendo o auxí-
lio emergencial para a cultura. O estado do Ceará, auxílio emergencial 
estadual para a cultura. E aqui fazemos a cobrança para que o governo 
do Estado também possa fazer. E vejam só, facilitando para todos de 
entretenimento: músicos, percussionistas, garçons, seguranças, todos 
que têm um envolvimento e atividade do entretenimento. Então, é pos-
sível conceder o auxílio emergencial para toda a população, população 
mais pobre, população vulnerável. Nós temos maranhenses vivendo na 
extrema pobreza e eu tenho certeza que pode ser concedido o auxílio 
emergencial estadual. E é por isso que nós estamos cobrando, solicitan-
do ao governo do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, para finali-
zar, demos entrada na ação popular para que o governo do Estado possa 
reduzir, possa baixar o ICMS dos combustíveis. E o preço médio pon-
derado ao consumidor, possa ser reduzido. Nós estamos com essa ação 
popular, e essa ação popular já foi antes da definição do preço majorado 
novamente pelo governo do Estado. Nós temos aí, o governo do Estado 
vai arrecadar muito mais agora com os combustíveis, nos próximos 60 
dias. Combustível está R$ 4,99, vai passar dos R$ 5,00 reais, vai passar 
dos R$ 5,20, e a nossa luta para baixar o preço dos combustíveis. E o 
máximo que nós podemos fazer, é solicitar ao governo do Estado, vo-
tamos contra o aumento dos impostos, por três vezes, estamos na luta, 
para baixar o preço dos combustíveis. Quero agradecer, vou concluir, 
Senhor Presidente, quero agradecer aos advogados atuantes, Dr. Aécio 
Francisco Bezerra Santos, e a Dra. Hellen Mayna Pinheiro Félix, que 
me ajudaram na ação popular, estão assinando a ação popular, os dois 

os advogados estão assinando a ação popular, Dr. Aécio e a Dra. Hellen, 
já demos entrada e já está na Vara de Direitos Difusos e Coletivos. Eu 
vou detalhar a ação popular, vou fazer um vídeo, daqui a pouco, e vou 
detalhar essa ação popular solicitando a redução do ICMS dos com-
bustíveis. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente, muito 
obrigado pela atenção a todos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, 
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão da 
oradora) – Toda honra e toda glória a Deus! Senhor Presidente, Se-
nhores Deputados, Deputadas, todos aqueles que nos acompanham por 
meio da TV Assembleia, das redes sociais, um bom dia a todos vocês. 
Hoje, mais uma vez, depois de um tempo afastada desta tribuna, é um 
imenso prazer poder retornar a ela, principalmente para falar de assun-
tos sérios que têm impacto sobre todos os maranhenses. Daqui a alguns 
dias, vai acontecer um julgamento importante que eu acredito que vai 
entrar na história do Maranhão, que é o julgamento do caso Mariana. Eu 
falo não só como Deputada estadual, não só como mulher, mas também 
como a Presidente da Frente Parlamentar de Combate e Erradicação do 
Feminicídio. Eu quero aqui prestar não só o meu apoio, mas também a 
minha solidariedade a toda a família e dizer que nós ainda acreditamos 
na justiça. Após quatro anos desse bárbaro crime, finalmente vai acon-
tecer esse tão esperado julgamento que eu acredito que não vai valer 
só pela Mariana, mas vai valer por tantas Marianas, tantas mulheres 
que já perderam a vida, Deputada Detinha, para o feminicídio. Só ano 
passado, nós tivemos 60 casos de feminicídio. O ano mal começou e 
cerca de seis mulheres já foram vítimas também de feminicídio. Não dá 
para nos calar. Eu espero que a justiça de fato seja feita e que este caso 
da Mariana sirva de exemplo para muitos outros homens que se sentem 
no direito de tirar a vida de nós, mulheres. Nós não podemos nos calar! 
Acredito ainda na força da justiça, na mão de Deus e na justiça também 
do homem aqui na terra. Espero que, dia 24, todos nós comemoremos 
um desfecho “feliz” dessa história e que de fato a justiça seja feita. 
Pessoal, Deputada Helena, o número tem crescido cada vez mais. Eu 
coloquei agora sobre um julgamento do caso Mariana que vai acontecer 
dia 24 e que é importante a mobilização deste Parlamento, é importante 
a mobilização de todas nós, mulheres, para que de fato a justiça seja fei-
ta e que sirva de lição para muitos assassinos, para muitos homens que 
se sentem no direito de tirar as nossas vidas, as vidas de nós, mulheres. 
O Brasil é o quinta país que mais mata mulheres no mundo. A gente 
precisa fazer isso parar, a gente precisa trabalhar para que isso reduza. 
E o objetivo dessa Frente Parlamentar é justamente discutir, buscar fer-
ramentas, buscar mecanismos para diminuir esses números alarmantes 
que têm assolado não só o nosso País, mas também todo o estado do 
Maranhão. Eu aproveito também esse espaço aqui para parabenizar o 
trabalho que a Presidente do Procon fez até aqui, a Adaltina, e parabe-
nizar o retorno da Karen, pessoa que muito fez pelo Procon, muito fez 
pelos maranhenses e que eu tenho certeza que muito fará. Uma mulher 
que muito nos orgulha por nos representar tão bem à frente desse ór-
gão. Eu também venho a esta tribuna para fazer cobranças e para fazer 
denúncias. Eu preciso passar por aqui hoje e fazer uma séria cobrança 
para Tuntum. Eu quero fazer uma cobrança para o Prefeito eleito de 
Tuntum. O prefeito foi eleito prometendo a mudança, prometendo ser 
o novo, prometendo ser a mudança que aquela cidade precisava, mas 
agora, hoje, eu fui informada de que os postos de saúde... Vejam bem, 
minha gente, em plena pandemia, os postos de saúde do município de 
Tuntum estão todos praticamente fechados. Temos dois postos de saúde 
funcionando na sede do município apenas e o Prefeito vem trabalhando 
de forma itinerante, a cada oito dias, passando na Zona Rural do muni-
cípio e levando o atendimento. Minha gente, Prefeito, acordem! O povo 
precisa de saúde principalmente neste momento e você tem sido um 
retrocesso fechando os postos de saúde, prometendo reformas para pos-
tos de saúde que estão em plenas condições de funcionamento. Eu vou 
ajuizar uma ação contra esse Prefeito, porque isso é um crime contra a 
população de Tuntum. Eu também não posso passar por aqui e deixar de 
falar sobre o concurso público. Esse Prefeito se elegeu prometendo cha-
mar os aprovados e disse que seria o seu primeiro ato de governo, mas 
agora está entrando na Justiça para que os concursados não assumam os 
seus cargos. Prefeito, tome vergonha na sua cara e cumpra a sua pala-
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vra. Seja homem e não seja um político somente no período de campa-
nha, iludindo as pessoas e fazendo promessas infundadas, as quais não 
vai conseguir cumprir. Aí fica com promessas e justificativas baratas, 
sem embasamento nenhum, impedindo que as pessoas assumam os seus 
concursos públicos conquistados por meio de muito estudo. Não era 
esse, Prefeito, o seu discurso? Pois agora mostre que é homem para 
honrar a sua palavra e convoque os concursados aprovados, pessoas do 
estado inteiro que estudaram, se deslocaram para o município de Tun-
tum, deixaram os seus empregos, alugaram casas e agora estão à mercê 
de um Prefeito que usa da arrogância e da prepotência para intimidar 
as pessoas. Despeço-me de vocês aqui deixando um bom dia e dizen-
do que eu sonho muito com dias melhores para todos os maranhenses. 
No que depender de mim como Deputada e como representante, vocês 
podem ter a certeza de que podem contar. Muito obrigada e tenham um 
bom dia!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Nada mais havendo a tratar, declaro encerra-
da a presente Sessão.

APOSTILA                                           
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 018/2019-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e CARAVE-
LAS TURISMO LTDA. Firmam entre si o segundo apostilamento ao 
contrato de prestação de serviços. OBJETO: Emissão das seguintes 
notas de empenho:  n.º 2021NE00156 no valor de R$ 130.000,00 (cento 
e trinta mil reais) datada de 02/02/2021; n.º 2021NE000165 no valor de 
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) datada de 03/02/2021;  n.º 
2021NE000166 no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) datada de 
03/02/2021 e n.º 2021NE000167 no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil 
e quinhentos reais) datada de 03/02/2021. DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TÁRIAS: -  Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa; Ges-
tão: 00001 – Gestão Fiscal; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 
– Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de 
Despesa: 33.90.33.08 –Passagens Aéreas; Ação: 4628 – Atuação Legis-
lativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(MANUTPARLAM); Histórico: Objeto: Serviços de Passagens Aéreas 
para parlamentares; Fonte de recursos 0.1.01.000000: Recursos Ordiná-
rios do Tesouro; Informações Complementares: Valor correspondente 
ao saldo residual do Contrato para o exercício 2021. - Unidade Gestora: 
010101 – Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Fun-
ção: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 
0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesa: 33.90.33.01 –Pas-
sagens para o país (passagens terrestres, fluviais ou marítimas); Ação: 
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (MANUTPARLAM); Histórico: Objeto: Serviços 
de Passagens  terrestre, fluviais e ferroviário para parlamentares; Fonte 
de recursos 0.1.01.000000: Recursos Ordinários do Tesouro; Informa-
ções Complementares: Valor correspondente ao saldo residual do Con-
trato para o exercício 2021. - Unidade Gestora: 010101 – Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Natureza de Despesa: 33.90.33.08 –Passagens Aéreas; Ação: 
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (MANUTPARLAM); Histórico: Objeto: Serviços 
de Passagens Aéreas para servidores; Fonte de recursos 0.1.01.000000: 
Recursos Ordinários do Tesouro; Informações Complementares: Valor 
correspondente ao saldo residual do Contrato para o exercício 2021. 
- Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 
– Gestão Fiscal; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Le-
gislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesa: 
33.90.33.01 –Passagens para o país (passagens terrestres, fluviais ou 
marítimas); Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – 
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTPARLAM); His-
tórico: Objeto: Serviços de Passagens  terrestre, fluviais e ferroviário 
para servidores; Fonte de recursos 0.1.01.000000: Recursos Ordinários 

do Tesouro; Informações Complementares: Valor correspondente ao 
saldo residual do Contrato para o exercício 2021. BASE LEGAL: Ar-
tigo 65, § 8º da lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 5610/2019 
ALEMA. DATA DE ASSINATURA: 12/02/2021. ASSINATURA: 
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado 
Glauber Cutrim -1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão.  São Luís – MA,18 de fevereiro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO  OITAVO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 04/2018. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO e empresa BRK AMBIENTAL MARA-
NHÃO S.A., firmam entre si o Oitavo Apostilamento ao contrato su-
pra.  OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000208, de 
05/02/2021, no valor de R$ 4.459,21 (quatro mil, quatrocentos e cin-
quenta e nove reais e vinte e um centavos) para fazer face às despesas 
inerentes a este Contrato, durante o corrente exercício. CLÁUSULA 
SEGUNDA–  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Unidade Gestora: 
010101 – Assembleia Legislativa; Natureza de Despesa: 33.90.39.44 
– Serviços de Água e Esgoto;  Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Fun-
ção: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 
0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); 
Histórico: Objeto:  Serviço de abastecimento de água tratada para o 
Clube Recreativo da ALEMA. Fonte de recursos 0.1.01.000000: Re-
cursos Ordinários do Tesouro. BASE LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei 
n.º 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º 57/2021-ALEMA. DATA 
DE ASSINATURA: 12/02/2021. ASSINATURA: CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Glauber Cutrim -1º 
Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.  São Luís – 
MA,18 de fevereiro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

  

P O R T A R I A   Nº 049/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que consta do  Processo nº 0206/2021-AL.,

R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor FLAVIO HENRIQUE FERRO FREIRE,    

matrícula nº 1389089, para responder pela Função de Chefe do Núcleo 
de Suporte de    Plenário, deste Poder, durante o afastamento legal e 
temporário do titular, nos meses de fevereiro, março, abril e maio do 
ano em curso.

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10 de fevereiro 
de 2021.

 

Deputado OTHELINO NETO 
Presidente
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P O R T A R I A   Nº  052/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO          
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no 
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do 
Processo nº 2726/2020-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores PEDRO BIAMAN PRADO, 

matrícula nº 1658145 e  KRISTIANO SIMAS COSTA, matrícula nº 
1637685, ambos lotados na Diretoria de Comunicação, para atuarem, 
respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto da Ordem de Forne-
cimento, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão e a empresa F&F EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA, 
que tem por objeto empresa especializada para fornecimento equipa-
mentos fotográficos para uso do Complexo de Comunicação, confor-
me 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 Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em con-
formidade com as normas de direito vigentes, as especificações conti-
das 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, 11 de fevereiro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 055/2021

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 99/2021-DA,

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

rem a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 028/2019-AL, firmado 
entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa 
M. G. S. C. FERNANDES, que tem por objeto a concessão de uso, a 
título oneroso, das instalações próprias e parcialmente equipadas do 
restaurante/cozinha, localizadas nesta Assembleia Legislativa, visan-
do a exploração de serviços de Restaurante, para o fornecimento de 
Refeições tipo “self-service” por quilo e lanches, conforme determina       
Clausula Treze do  Contrato nº 028/2019, conforme o Art. 20 da Reso-
lução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei nº 8.666/93:

•	 André Mauricio Damasceno Ferreira, mat. nº 1642545 – Pre-
sidente;

•	 Raimundo de Jesus Cavalcante Frazão, mat. nº 1647247 - 
Presidente Substituto;

•	 Carolina Sales Oliveira Monte – mat. nº 1635960 – Fiscal /
Cardápio;

•	 Jorismar Garreto de S. Barros – mat. nº 1656081 – Fiscal 
Substituto/Cardápio

•	 Ana Cristina Coelho Morais – mat.  nº 1660398 – Fiscal/Lim-
peza; 

•	 Vanuza Gomes Cabral – mat.  nº 1647858 – Fiscal Substituto/
Limpeza

•	 Rubens Paltanin Filho – mat.  nº 1605195 – Fiscal Patrimônio
•	 Jessica Matos de Oliveira – mat.  nº 1646843 – Fiscal Subs-

tituto/Patrimônio
•	 Luis Ernani Santos Pereira – mat.  nº 1663046 – Fiscal Elé-

trica e Ar-condicionado;
•	 Geraldo Oliveira Junior – mat.  nº 1646314 – Fiscal Substitu-

to Elétrica e Ar-condicionado;
•	 Marcelo Lopes Carvalho – mat.  nº 1411354 – Fiscal Hidráu-

lica e Esgoto
•	 Valterlan Oliveira da Costa – mat.  nº 1629666 – Fiscal Subs-

tituto/Hidráulica e Esgoto. 
DÊ-SE CIÊNCIA PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de fevereiro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 056/2021

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 100/2021-DA,

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

rem a Comissão de Fiscalização do Contrato nº 030/2019-AL, firmado 
entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa 
FERNANDA CRISTINA DE FREITAS BOUERES, que tem por 
objeto a concessão de uso, a título oneroso, das instalações próprias 
e parcialmente equipadas de duas lanchonetes, medindo aproximada-
mente 6 (seis) m² cada, localizadas nos corredores dos Gabinetes dos 
Parlamentares(1º andar) no edifício sede da Assembleia Legislativa, 
visando a exploração de serviços de Lanchonete, conforme determina 
a Clausula Treze do  Contrato nº 030/2019, conforme o Art. 20 da 
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei nº 8.666/93:

•	 André Mauricio Damasceno Ferreira, mat. nº 1642545 – Pre-
sidente;

•	 Raimundo de Jesus Cavalcante Frazão, mat. nº 1647247 - 
Presidente Substituto;

•	 Carolina Sales Oliveira Monte – mat. nº 1635960 – Fiscal /
Cardápio;

•	 Jorismar Garreto de S. Barros – mat. nº 1656081 – Fiscal 
Substituto/Cardápio

•	 Ana Cristina Coelho Morais – mat.  nº 1660398 – Fiscal/Lim-
peza; 

•	 Vanuza Gomes Cabral – mat.  nº 1647858 – Fiscal Substituto/
Limpeza

•	 Rubens Paltanin Filho – mat.  nº 1605195 – Fiscal Patrimônio
•	 Jessica Matos de Oliveira – mat.  nº 1646843 – Fiscal Subs-

tituto/Patrimônio
•	 Luis Ernani Santos Pereira – mat.  nº 1663046 – Fiscal Elé-

trica e Ar-condicionado;
•	 Geraldo Oliveira Junior – mat.  nº 1646314 – Fiscal Substitu-

to Elétrica e Ar-condicionado;
•	 Marcelo Lopes Carvalho – mat.  nº 1411354 – Fiscal Hidráu-

lica e Esgoto
•	 Valterlan Oliveira da Costa – mat.  nº 1629666 – Fiscal Subs-

tituto/Hidráulica e Esgoto. 
DÊ-SE CIÊNCIA PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12 de fevereiro 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente




