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SESSÃO ORDINÁRIA
ORDEM DO DIA 24.02.2021 - QUARTA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

1. PROJETO DE LEI N° 329/2019, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, DISPÕE SOBRE A PARTICIPA-
ÇÃO OBRIGATÓRIA EM FESTAS RELIGIOSAS NAS ESCOLAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. 
TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO 

2. REQUERIMENTO Nº 392/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA, ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO ESTA-
DUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO, SR. JEFFER-
SON PORTELA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES REFERENTES 
À QUANTIDADE DE VIATURAS ADQUIRIDAS OU ALUGADAS, 
E SEUS RESPECTIVOS VALORES, PELO GOVERNO DO ESTA-
DO DO MARANHÃO NO ANO DE 2020 BEM COMO SUAS PLA-
CAS, CHASSIS E OS ÓRGÃOS/UNIDADES PARA ONDE FORAM 
DESTINADAS E SUAS RESPECTIVAS CIDADES. INDEFERIDO 
– O AUTOR RECORREU AO  PLENÁRIO.  

3. REQUERIMENTO Nº393/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA, ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO  SENHOR FLÁVIO DINO, E AO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DE SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, SOLICITANDO QUE 
ENCAMINHEM A ESTA CASA RELAÇÃO DESCRITIVA COM A 
DESTINAÇÃO DOS 107 RESPIRADORES DOADOS PELA INI-
CIATIVA PRIVADA AO GOVERNO DO ESTADO, ESPECIFICAN-
DO-SE A MARCA, LOTE/NÚMERO DE SÉRIE, DATA DA ENTRE-
GA E UNIDADE DE SAÚDE CONTEMPLADA. INDEFERIDO – O 
AUTOR RECORREU AO  PLENÁRIO. 

4. REQUERIMENTO N° 096/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OUVI-
DO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE 
URGÊNCIA O PROJETO DE LEI Nº 50/2021, DE SUA AUTORIA.

5. REQUERIMENTO N° 097/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES  E APLAUSOS 
AO SINDICATO DOS RADIALISTAS DO MARANHÃO – SINRA-
D-MA, ATRAVÉS DO SEU PRESIDENTE JOSÉ DOS SANTOS, 
PELO DIA MUNDIAL DO RÁRIO, COMEMORADO EM 13 DE 
FEVEREIRO.

6. REQUERIMENTO N° 098/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES  E APLAUSOS 
AO SINDICATO DOS JORNALISTAS DO MARANHÃO, ATRAVÉS 

DO SEU PRESIDENTE DOUGLAS CUNHA, PELO DIA NACIO-
NAL DO REPORTER, COMEMORADO EM 16 DE FEVEREIRO.

7. REQUERIMENTO N° 099/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES  E APLAUSOS 
AO ESCRITÓRIO DE SERVIÇO GERAIS DOS ALCÓOLATRAS 
ANÔNIMOS, ATRAVÉS DE SEU DIRETOR WALBER MULHER, 
PELO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ALCOLISMO, COME-
MORADO EM 18 DE FEVEREIRO.

8. REQUERIMENTO N° 100/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES  E APLAUSOS 
A FUNDAÇÃO ANTÔNIO DINO (HOSPITAL DO CÂNCER ALDE-
NORA BELLO), ATRAVÉS DE SUA PRESIDENTE ENIDE MOREI-
RA LIMA JORGE DINO, PELO DIA INTERNACIONAL DE LUTA 
CONTRA O CÂNCER INFANTIL, COMEMORADO EM 15 DE FE-
VEREIRO.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA 

9. REQUERIMENTO N° 018/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, SENHOR CARLOS LULA, INFORMAÇÕES QUANTO AO 
MOVIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO QUETIA-
PINA 200MG, PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO BIPOLAR 
E ESQUIZOFRENIA NA FARMÁCIA DO ESTADO DE MEDICA-
MENTOS ESPECIALIZADOS – FEME. 

10. REQUERIMENTO N° 023/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO, AO SECRETÁRIO DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR JEF-
FERSON PORTELA E AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, CEL. PEDRO RIBEI-
RO, INFORMAÇÕES REFERENTES AO QUANTITATIVO ATUA-
LIZADO DE VIATURAS EM FUNCIONAMENTO, BEM COMO 
SUAS RESPECTIVAS LOTAÇÕES E LOCALIZAÇÕES DOS BA-
TALHÕES EM QUAIS SE ENCONTRAM, VIATURAS EM MANU-
TENÇÃO E SUCATAS DISPONÍVEIS NA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DO MARANHÃO. 

11. REQUERIMENTO N° 082/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE SAÚ-
DE, SENHOR CARLOS LULA, INFORMAÇÕES REFERENTES 
AO NÚMERO DE LEITOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA 
DE SAÚDE DO ESTADO DESTINADOS AOS PACIENTES COM 
COVID-19. A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM COMO FULCRO O 
ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ASSEGURA A 
PUBLICIDADE COMO PRINCÍPIO NORTEADOR DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA. 

12. REQUERIMENTO N° 088/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR FLÁ-
VIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, CARLOS 
LULA, SOLICITANDO QUE SE DIGNEM A ESCLARECER ONDE 
FORAM APLICADOS OS RECURSOS PÚBLICOS ENVIADOS 
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PELO GOVERNO FEDERAL AO MARANHÃO DURANTE O ANO 
DE 2020, REFERENTES AO VALOR DE R$ 1.582.012.896,27 POR 
MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020, QUE ESTABELECE O 
PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORO-
NAVÍRUS; E, AINDA, R$1.326.475.869,30 PELO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE. 

13. REQUERIMENTO Nº 087/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ESTA-
DO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA OS SERVIDORES – SEGEP, 
A SENHORA FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MO-
REIRA, QUE SE DIGNE A ESCLARECER QUAL A LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES, SO-
BRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL CONTRIBUIÇÃO 
E SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES NA 
INATIVIDADE. 

14. REQUERIMENTO N° 089/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SENHOR JEFFERSON PORTE-
LA, QUE EXPLIQUEM OS MOTIVOS PELOS QUAIS HÁ VIGI-
LANTES ATUANDO NA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, 
INCLUSIVE COM A MARCA DO GOVERNO DO ESTADO E SLO-
GAN DE PROGRAMA INTITULADO “CENTRO SEGURO”. 

15. REQUERIMENTO N° 092/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DA 
SRA. ZENAIDE FRANCISCO NUNES, PELO SEU FALECIMEN-
TO, OCORRIDO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE 
ANO. 

16. 
17. REQUERIMENTO N° 093/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO 
SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FA-
ZENDA, MARCELLUS ALVES, AO SECRETÁRIOS DE ESTADO 
DE GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES, 
SOLICITANDO QUE ESPECIFIQUEM E ESCLAREÇAM A APLI-
CAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MARANHENSE DE COM-
BATE À POBREZA NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor 

Marco Aurélio. 
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Douto-
ra Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Ma-
cedo, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figuei-

redo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do 
Curso,  Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Participaram remotamente os Se-
nhores Deputados Edivaldo Holanda, Edson Araújo e Rafael Leitoa.

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Fábio Braga, 
Hélio Soares, Mical Damasceno, Paulo Neto, Ricardo Rios e Wendell 
Lages. 

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária que fará a leitura do texto 
bíblico e do resumo da Ata da sessão anterior.

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 091 /2021

Obriga as locadoras de veículos a 
disponibilizarem automóveis adaptados 
para pessoas com deficiência ou mobili-
dade reduzida no Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - As empresas locadoras de veículos ficam obrigadas a 
disponibilizarem automóveis adaptados para pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. As determinações constantes nesta Lei se apli-
cam às empresas locadoras de veículos com frota superior a 20 (vinte) 
veículos no Maranhão.

Art. 2º -  A fiscalização do cumprimento dos dispositivos cons-
tantes nesta Lei e a aplicação

das sanções previstas ficarão a cargo dos órgãos competentes do 
Poder Público.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará a em-
presa infratora, garantidos

a ampla defesa e o contraditório, às seguintes penalidades admi-
nistrativas:

I - advertência, quando da primeira autuação da infração;
II - multa, a partir da segunda autuação.
Parágrafo Único. A multa prevista no inciso II será fixada entre 

200 a 500 reais, observado o porte econômico, a conduta e o resultado 
produzido pela empresa infratora, de acordo com o critério da propor-
cionalidade e razoabilidade, podendo o valor arrecadado ser revertido 
em favor de fundos e programas de proteção às pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida.

Art. 4º Esta lei entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias após 
a sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa obrigar as empresas locadoras de 
veículos ficam obrigadas a disponibilizarem automóveis adaptados para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, no âmbito do Estado 
do Maranhão.

Em sendo aprovado este PL, as locadoras de veículos com frota 
superior a vinte veículos no Maranhão, deve disponibilizar pelo menos 
um veículo adaptado para pessoas com deficiência ou mobilidade re-
duzida.

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com De-
ficiência (LBI), acessibilidade é definida como a “possibilidade e con-
dição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de 
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 
como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público 
ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”.

O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará a empresa in-
fratora, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às seguintes pena-
lidades administrativas: advertência, quando da primeira autuação da 
infração; e multa, a partir da segunda autuação.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), teve a sua criação no ano de 2015, através 
de instruções normativas da Convenção sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiência (decreto de 2008), visando a promoção dos cuidados com 
os cidadãos portadores de deficiências.

As dificuldades encontradas quando tratamos de políticas públi-
cas visando o cuidado para com as pessoas com dificuldades ocasiona-
das por falta de acessibilidade são notórias e diuturnas, acontecendo em 
todo o tempo e momento em todo o globo terrestre, de forma clara e 
precisa, também em nosso Estado.

Tendo em vista o âmbito da legalidade e políticas públicas para 
a defesa das pessoas portadoras de impedimentos inerentes a sua situa-
ção particular como portadora de deficiência, precisa-se deixar claro 
que o acesso a acessibilidade é Lei e o cidadão portador de deficiência 
física tem esse direito a priori, garantido pelo Estado, porem devido à 
dificuldade no êxito com relação ao emprego dessas políticas, torna-se 
necessário uma maior celebração dessa dificuldade, por isso, visando o 
acesso e sensibilização da sociedade maranhense, temos aqui a proposta 
deste Projeto de Lei.

A Sociedade organizada busca rumos para a valorização e apoio 
aos portadores de deficiência física. Possuímos em nosso Estado várias 
entidades que priorizam a busca pela defesa dos portadores de deficiên-
cias físicas.

A matéria está inserida na competência legislativa concorrente do 
Estado, com base no Art. 24, V e VIII, da Constituição Federal, segundo 
os quais competem à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre a produção e consumo e sobre responsabilida-
de por dano ao consumidor: 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 

V - produção e consumo;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-

midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico...”

Por sua vez, a Carta Magna Brasileira, prevê a competência 
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar 
sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF/88), tema central 
do presente projeto. A Constituição Federal, ainda reza que “no âmbito 
da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a es-
tabelecer normas gerais” (§1° do art. 24), e que tal incumbência “não 
exclui a competência suplementar dos Estados” (§2° do art. 24).

 Assim, entendo ser legitima e admissível a propositura desta ma-
téria, não havendo óbice ou vício de iniciativa na proposta do presente 
Projeto de Lei. 

Diante de todo o exposto, considerando a importância da medida 
ora proposta, conto com o apoio e voto favorável dos nobres pares para 
a aprovação deste.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 092/2021

DISPÕE SOBRE SISTEMA DE 
MENSAGENS ELETRÔNICAS PARA 
CANCELAMENTO DE SERVIÇOS 
BANCÁRIOS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º- As instituições bancárias com agências no Estado do 
Maranhão ficam obrigadas a disponibilizar sistema de mensagens ele-
trônicas de texto para cancelamento de serviços por usuários com defi-
ciência auditiva.

Parágrafo único: Os serviços bancários de que trata o caput des-
de artigo compreende encerramento de conta, cancelamento e bloqueio 
de cartões e serviços de atendimento ao consumidor.

Art. 2º - As instituições bancárias deverão disponibilizar em seu 
sítio eletrônico link de acesso direto ao serviço de que trata o artigo 1º 
desta Lei.

Art. 3º - O descumprimento ao disposto na presente Lei sujeitará 
o infrator às sanções dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal prevê que é dever do Estado e direito das 
pessoas com deficiência acesso adequado aos serviços públicos e priva-
dos necessários a garantir igualdade de vida.

No mesmo sentido, é a Convenção Internacional sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas 
datada de 2007 cujo Brasil é signatário, a qual adentrou em nosso orde-
namento jurídico por força do Decreto n°: 6949/2009 determinando a 
adoção de medidas que visem a diminuição da diferenças e promoção 
dos direitos das pessoas com deficiência.

Seguindo esta ordem de ideias, a Lei Federal n°: 13.146/15, Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência, reforçou esta garantia em seu ar-
tigo 8º. Já em seu artigo 3º, I, da aludida Lei trouxe em si o conceito 
de acessibilidade:

“Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para uti-

lização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipa-
mentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços 
e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso 
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com defi-
ciência ou com mobilidade reduzida; (...)”

Dessa forma, o presente projeto de lei pretende dar eficácia não 
só à legislação federal, mas também as Convenções Internacionais ao 
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garantir às pessoas com deficiência auditiva acesso com segurança e 
autonomia à prestação de cancelamento de serviços bancários.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 093 /2021

Dispõe sobre a proibição de pelí-
cula automotiva em veículos oficiais no 
âmbito do Estado do Maranhão

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º- Fica proibida a utilização de película automotiva “insul-
film” em veículos públicos

oficiais a serviço de órgãos estaduais no âmbito do Estado do 
Maranhão. 

Parágrafo único: será permitido o uso de película apenas quan-
do se faça necessário para ocultar os ocupantes do veículo, em casos 
devidamente justificados, a fim de resguardar a segurança dos mesmos.

Art. 2º - Os veículos que não se adequarem as normas desta Lei 
ficarão sujeitos a apreensão

até que seja sanada a irregularidade.
Art. 3º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O seguinte Projeto de Lei tem como objetivo a proibição de pelí-
cula automotiva em veículos oficiais do Estado do Maranhão, a fim de 
dar transparência e facilitar a identificação de condutores que pratica-
rem condutas ilícitas em posse de veículos oficiais.

É de conhecimento público que servidores que atuam no Governo 
do Estado, muitas vezes, utilizam veículos oficiais em benefício 
próprio, praticando condutas que são vedadas pela legislação estadual, 
utilizando veículos oficiais com propósito divergente para o qual foram 
disponibilizados.

Portanto, a proibição da película em veículos oficiais facilitará a 
identificação de condutores que porventura venham praticar condutas 
ilícitas em posse de veículo a serviço do Estado, em desvio de finalida-
de, além de resguardar a correta aplicabilidade dos recursos públicos.

Diante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste Projeto de lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 094/2021

Dispõe sobre a preferência de imu-
nização dos profissionais que atuam nos 
cemitérios, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º- Fica assegurado o direito de preferência à vacinação con-

tra a Covid-19 (novo coronavírus) aos coveiros e demais profissionais 
que exercem suas atividades em cemitérios, no âmbito do Estado do 
Maranhão.

Art. 2º- Caberá à Secretaria Estadual de Saúde incluir os profis-
sionais referidos no Art. 1º desta Lei no plano estadual de vacinação 
contra a Covid-19, bem como organizar um cronograma de específico 
para fins de imunização.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O seguinte Projeto de Lei tem por finalidade a imunização contra 
a Covid-19 dos coveiros e demais profissionais que exercem as suas 
atividades em cemitérios em todo o Estado do Maranhão, a fim de res-
guardar os trabalhadores de uma classe que tem contato diariamente 
com pessoas que foram acometidas pela enfermidade supracitada. 

Sabe-se que os trabalhadores que exercem as suas atividades em 
cemitérios correm tanto risco de contrair a Covid-19 quanto os profis-
sionais da saúde, uma vez que têm contato direto tanto com as vítimas 
falecidas, como com os familiares, que podem supostamente estar in-
fectados pela enfermidade acima descrita, motivo esse que por si só 
denota a necessidade de aprovação do presente projeto de Lei. 

Diante o exposto, bem como visando resguardar os trabalhadores 
desta categoria, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação 
deste Projeto de lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 095 /2021

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
PROGRAMA “MERENDA NAS FÉ-
RIAS”, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Institui, no Estado do Maranhão, o Programa Merenda 
nas Férias.

Art. 2º. O Programa Merenda nas Férias terá como objetivo fun-
damental a alimentação dos alunos da rede pública estadual de ensino, 
durante o período de férias e recesso escolar.

Art. 3º. O acesso à alimentação, de que trata o caput do Artigo 2º, 
pelos alunos da rede estadual de ensino, poderá ocorrer das seguintes 
formas:

I - nas instalações e refeitórios das escolas estaduais;
II - por distribuição de cestas básicas;
III - por cartão alimentação.
Art. 4º. O fornecimento de merenda, na forma do inciso I do 

Art. 2º, desta Lei, ocorrerá com a manutenção de horários e sistemas de 
serviço praticados durante o período letivo.

Art. 5º. Caso o Poder Executivo opte pela entrega de cesta bási-
ca, esta deverá ser entregue ao responsável legal do aluno em até 3 (três) 
dias, contados da data inicial do recesso ou das férias.

Art. 6º. O Poder Executivo poderá ainda fornecer um cartão 
alimentação, que permitirá que o responsável legal do aluno adquira 
alimentos em estabelecimentos previamente cadastrados pelo Poder 
Público.
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§ 1º O cartão só poderá ser utilizado no período de recesso ou 

de férias.
§ 2º Os créditos inseridos no cartão alimentação não serão 

cumulativos, perdendo o benefício aquele que não o utilizar dentro do 
prazo estabelecido.

Art. 7º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DO PROGRAMA “MERENDA NAS FÉRIAS”, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”. 

Cabe ressaltar que o Poder Legislativo Estadual tem competência 
constitucional para legislar, de forma concorrente, sobre educação e de-
fesa da saúde, nos termos do art. 24, IX, e art.24 XII, da Constituição 
Federal, transcrito abaixo:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 
pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
O presente projeto de Lei tem como objetivo instituir no Mara-

nhão o Programa “Merenda nas Férias”, a fim de garantir aos alunos 
da rede estadual de ensino acesso à alimentação durante o período de 
recesso e férias escolares. 

É importante ressaltar que ainda que alguns caracterizem a 
alimentação escolar como suplementar, muitas famílias do nosso estado 
passam por dificuldades financeiras e dependem deste auxílio para 
conseguir ter uma alimentação adequada para o seu desenvolvimento.

 Há que se mencionar ainda, que o período de férias/recesso 
também é oportunidade para o desenvolvimento intelectual de nossas 
crianças, de forma que é sim responsabilidade da escola ofertar 
alimentação neste período. Diante disso, cerca de nove milhões de 
crianças, durante o período das férias no Brasil, ficam com a segurança 
alimentar ameaçada.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nossos nobres pares no 
sentido de aprovarmos a presente matéria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 096 / 2021

Estabelece as diretrizes para criação 
do Programa de Acessibilidade a Prédios 
de Uso Público, no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências

Art. 1º. Fica estabelecida as diretrizes para criação do Programa 
de Acessibilidade a Prédios de Uso Público, no âmbito do Estado do 
Maranhão, cujas disposições de ordem técnica devem ser implementa-
das pelo Poder Público, com os objetivos seguintes:

I- assegurar o acesso adequado as pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida;

II- garantir que as dependências que demandam acentuado fluxo 
de público deverão estar, preferencialmente, localizadas no térreo das 
edificações;

III- admitir acessos laterais ou secundários em prédios tombados 
pelo patrimônio histórico, quando tal medida implique prejuízo arqui-
tetônico do ponto de vista histórico, desde que atendam aos critérios 
específicos estabelecidos pela ABNT, e aprovados pelos órgãos do pa-
trimônio histórico e cultural competentes;

IV- os espaços e/ou elementos construtivos devem satisfazer as 
condições de acessibilidade;

V- a circulação horizontal como corredores e passagens devem 
apresentar piso revestido de material não escorregadio, regular, contí-
nuo e durável e não interrompido por degraus;

VI- grades e ralos, se indispensáveis, com espaço adequado entre 
barras ;

VII- zonas de circulação devem estar livre de obstáculos tais 
como: caixas de coleta, lixeiras, extintores de incêndio etc;

VIII- proteção guarda-corpo em desníveis e terraços;
IX- escadas com corrimão acessível em ambos os lados;
X- guarda-corpo acessível ou parede em ambos os lados, com 

desnível adequado;
XI- degraus, com espelho, não vazados, verticais ou com inclina-

ção, com pisos não salientes em relação ao espelho e com a altura que 
atenda a padrões;

XII- revestimento do piso dos degraus e dos Patamares 
com material não escorregadio, estável e que ofereça bom contraste de 
cor e textura em relação aos pisos dos pavimentos servidos pela escada;

XIII- faixas, nos pisos dos dois níveis servidos, constituídos pelas 
áreas contíguas à escada, em toda a sua largura comprimento adequado 
com revestimento de piso igual ao revestimento dos degraus e patama-
res;

XIV- patamar de comprimento igual ou superior a largura da es-
cada e a cada trecho com desnível adequado;

XV- possuir mudança de direção somente através de patamar;
XVI- rampas com corrimão acessível em ambos os lados;
XVII- guarda-corpo acessível ou paredes em ambos os lados que 

atendam aos padrões;
XVIII- continuidade entre patamares ou níveis, sem interrupção 

por degraus;
XIX- revestimento do piso e patamares com material antiderra-

pante, estável e que ofereça bom contraste de cor e textura em relação 
aos pisos dos pavimentos servidos pela rampa;

XX-  faixas, nos pisos dos níveis servidos, constituídos pelas 
áreas contíguas à rampa com revestimento de piso igual ao revestimen-
to do piso da rampa;

XXI- rampas com inclinação adequada quando se constituir no 
único elemento de circulação vertical entre os dois níveis, ou quando 
acompanhada de escada e/o elevador acessíveis;

XXII- patamar de comprimento igual ou superior à largura da 
rampa e a cada trecho com desnível apropriado;

XXIII- mudança de direção através de patamar, admitindo-se 
rampas curvas com raio de curvatura de seu bordo interno;

XXIV- o corrimão deve ser resistente, contínuo, sem interrupções 
nos patamares, proporcionando boa empenhadura e prolongar-se hori-
zontalmente, nos dois níveis servidos pela escada ou rampa;

XXV- guarda-corpo deve ser material resistente e os espaços 
entre seus elementos componentes devem ter dimensões e forma que 
impossibilitem a queda acidental de pessoa de qualquer faixa etária;

XXVI- elevadores com porta com vão mínimo adequado;
XXVII- elevadores com cabines com forma e dimensões que per-

mitam a sua utilização por uma pessoa em cadeira de rodas, acompa-
nhada de uma pessoa adulta em pé;

XXVIII- painel de comando padronizado e sinais em relevo junto 
aos botões;
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XXIX- parada em todos os pavimentos e nos mesmos níveis 

destes, não sendo permitidos elevadores com paradas em pavimentos 
alternados;

XXX- circulação de acesso ao elevador dentro dos padrões mí-
nimos de largura, medida perpendicularmente ao plano da porta, e ca-
pachos, quando existentes, nivelados em sua face superior ao piso e 
firmemente fixados;

XXXI- circulação acessível desde o logradouro ao saguão;
XXXII- portas com vão livre em padrão mínimo;
XXXIII- disposição que permita a sua completa abertura;
XXXIV- capachos, quando existentes, nivelados em sua face su-

perior ao piso e firmemente fixados;
XXXV- sanitários com banheiros e lavabos com dimensões, for-

ma de abertura da porta e distribuição de aparelhos que permitam sua 
utilização por usuário em cadeira de rodas;

XXXVI- piso com revestimento não-escorregadio e sem degraus;
XXXVII- lavatório sem coluna;
XXXVIII- em instalações coletivas, no mínimo de 10% (dez por 

cento) dos chuveiros (e pelo menos em cada conjunto) com disposi-
ções e dimensões que permitam sua utilização por pessoa em cadeira 
de rodas;

XXXIX- sinalização visual em cores contrastantes e dimensões 
apropriadas para as pessoas com visão subnormal;

XL- placas indicativas no interior das edificações para a adequa-
da circulação de portadores de deficiência auditiva;

XLI- sistema de alarme, especialmente os de incêndio e de saída 
de veículos, simultaneamente sonoro e luminoso;

XLII- fixação de símbolos internacionais na entrada de acesso 
das edificações, dispostos em local de destaque, para indicar sinalização 
tátil, sonora e auditiva, destinados à acessibilidade a deficientes visuais 
e auditivos;

XLIII- auditórios, anfiteatros e salas de reuniões ou espetáculos 
devem ter local destinados a cadeira de rodas;

XLIV- refeitório e salas de leitura deverão permitir o acesso, 
circulação e manobra de cadeira de rodas, bem como possuir mesas 
apropriadas;

XLV- dispensa a obrigatoriedade de escada em desníveis servidos 
por rampas acessíveis;

XLVI- dispensa a obrigatoriedade de rampa ligando pavimentos 
em prédios que dispõe de elevadores acessíveis. 

Art. 2º. Considera-se edifícios de uso público todo aquele esta-
belecimento que abriga atividades que se caracterizam por atendimento 
ao público.

Art. 3º. As determinações constantes desta Lei, não exime os es-
tabelecimentos que abrigam atividades de atendimento ao público, das 
obrigações a que estão submetidos de acordo com a Lei nº 13.146/2015 
-  Estatuto da Pessoa com Deficiência e a regulamentação da ABNT 
NBR 9050 de 1994, revisada em 2004, elaborada pelo Comitê Brasilei-
ro de Acessibilidade, pela Comissão de Estudo de Edificações e Meio 
(CE- 40:001.01).

Art. 4º. Os projetos de arquitetura e engenharia que se encontram 
em elaboração ou em construção, incorporarão as determinações desta 
Lei.

Art. 5º. Os edifícios de uso público já existentes incorporarão 
as disposições substanciadas nesta Lei, quando ocorrerem reformas e 
obras de conservação.

Art. 6º. Ao Poder Público compete firmar Parceria Público-Pri-
vada, com o objetivo de desenvolver projetos específicos voltados a 
acessibilidade de pessoas com deficiência.

Art. 7º. Ulterior disposição regulamentar desta Lei, definirá o de-
talhamento de sua execução.

Art. 8º. As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei, correrão a conta de dotações orçamentárias consignadas no orça-
mento vigente e suplementadas se necessário.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de fevereiro de 2021. - An-
dreia Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O direito de ir e vir é garantido pela Constituição Federal, e se 
estende a todos. Não obstante, algumas pessoas, por vários motivos, são 
privadas desse direito. As pessoas com deficiência física ou com mobi-
lidade reduzida e outras necessidades especiais,ficam muitas vezes com 
esse direito restrito, em primeiro lugar, pelas suas próprias limitações 
e em segundo lugar, pela falta de acessibilidade que ocorre em muitos 
prédios de uso público. 

A Lei Federal nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabe-
lece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, de-
fine acessibilidade como sendo a “possibilidade e condição de alcance 
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comu-
nicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados 
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida”.

Segundo informações da impreensa nos últimos anos tem-se no-
tado uma preocupação progressiva com as questões de acessibilidade de 
pessoas idosas e de pessoas com deficiência aos espaços, sejam eles de 
uso público ou não. Esta mudança de atitude se deve, em parte, a uma 
mudança de mentalidade, já que, a partir da década de 80, a pessoa com 
deficiência passa a ser vista sob a ótica da capacidade e não mais sob a 
ótica da deficiência. A partir daí, passa-se a ter também a consciência 
de que esta fatia da sociedade constitui, não mais uma minoria, mas 
sim um percentual considerável 10% da população, o que significa um 
número em torno de 16 milhões de pessoas, no caso do Brasil.

No caso do Estado do Maranhão, alguns prédios de uso público 
são desprovidos de acesso às pessoas com deficiências ou com mobili-
dade reduzida, o que acarreta grande prejuízo à esses cidadaos, pois tal  
fato acaba privando essa parcela da popuação de ter assegurado o seu 
direito constitucional de ir e vir.

O percentual dessa população, cresce a cada ano, em nosso Esta-
do. Diante dessa conclusão, o poder público deve adotar políticas que 
visem proporcionar melhores condições de vida à essa fatia dos cida-
dãos maranhenses. 

Diante dessas informações, é necessário que nos sensibilizemos, 
cada vez mais, com a situação dessas pessoas que tanto significam para 
a nossa sociedade, pois, conforme visto, não são mais vistas como in-
capazes, mas sim, como pessoas que ajudaram e ajudam na evolução 
da sociedade.

Por  todo o exposto, é que coloco o presente Projeto de Lei à 
apreciação dos nobre pares, que tem como objetivo garantir o direito de 
ir e vir das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e outras 
necessidades especiais, por meio da acessibilidade a Prédios de Uso Pú-
blico, no âmbito do Estado do Maranhão, pelo que peço o devido apoio 
aos nobres amigos parlamentares e a consequente aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de fevereiro de 2021. - An-
dreia Martins Rezende - Deputada Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 097 / 2021

Dispõe sobre a doação de bicicletas 
apreendidas por Ato Administrativo ou 
de Polícia à Instituições Beneficentes 
para fins que especifica e dá outras 
providências. 

Art. 1º. As bicicletas apreendidas por Ato Administrativo ou de 
Polícia, após cumpridas todas as formalidades legais, serão doadas à 
instituições beneficentes, filantrópicas e/ou de caridade, para fins de 
transformação em cadeiras de roda, esgotados os prazos para interpo-
sição de recurso.

§ 1º - Entende-se como bicicleta, veículo composto por um con-
junto de tubos metálicos, assentado sobre duas rodas iguais alinhadas 
com raios metálicos, comandados por um guidon, roda traseira ligada a 
um sistema de pedais acionados pelo ciclista que funciona como força 
motriz.

§ 2º - É vedada a doação de bicicletas objeto de investigação 
criminal.

§ 3º - Não será permitida às instituições beneficiadas, nos termos 
desta Lei, a comercialização de produtos doados, bem como peças e 
acessórios usados e recondicionados, salvo com autorização do órgão 
competente.

§ 4º - O desmonte das bicicletas doadas terá como objetivo trans-
formá-las em cadeiras de rodas, podendo os demais acessórios serem 
transformados em outros objetos, de arte, por exemplo.

Art. 2º. Metade, ou seja 50% (cinquenta por cento) das cadeiras 
de rodas produzidas pelas instituições tratadas no caput do artigo ante-
rior, serão destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 3º. As instituições tratadas no “caput” do artigo primeiro 
desta Lei, deverão comprovar a efetiva produção de cadeiras de rodas 
aos órgãos competentes, sob pena de exclusão.

Art. 4º. Órgãos cuja competência é efetivar a doação, serão 
também responsáveis pela manutenção do cadastro das entidades 
beneficiadas.

Art. 5º. As instituições tratadas no “caput” do artigo primeiro 
desta Lei, ficam autorizadas, a buscarem parcerias para aquisição de 
know-how na fabricação de cadeiras de rodas, assim como para a doa-
ção das rodas menores e demais acessórios que não seriam possíveis 
aproveitamento a partir das bicicletas.

Art. 6º. Ulterior disposição regulamentar desta Lei, definirá o de-
talhamento de sua execução.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de fevereiro de 2021. - An-
dreia Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem o condão de influenciar no modo de 
vida das pessoas que efetivamente necessitam de uma cadeira de rodas 
e, não tem condições de comprar.

O legislador não tem medido esforços para dar a sua parcela de 
contribuição, no que diz respeito ao acesso de pessoas com deficiência 
a um equipamento tão importante para a sua locomoção e de forma 
gratuita.

Há exemplos pelo Brasil afora que devemos nos espelhar, a que 
peço, com a devida vênia, para citar a pequena Júlia que ficou conhe-
cida, aos nove anos de idade, por juntar lacres de latinhas de alumínio 
com o objetivo de doar cadeiras de rodas aos que precisam. Uma inicia-

tiva de “partir o coração” e que acabou por envolver familiares, amigos, 
colegas de escola, e outros. 

Queremos com o nosso projeto de lei, chamar a atenção dos ór-
gãos competentes que bicicletas apreendidas podem ser transformadas 
em cadeiras de rodas. Em Minas gerais, temos um outro exemplo, de-
tentos são responsáveis por transformar bicicletas apreendidas em ope-
rações de furto e do tráfico de drogas em cadeiras de rodas, que poste-
riormente são doadas às pessoas que não podem comprá-las.

Vimos que devido ao trânsito conturbado, marginais se utilizam 
de bicicletas roubadas, para efetuarem pequenos furtos, isso levando-se 
em conta a facilidade de locomoção pelas vias públicas, no entanto, um 
bem, que sempre foi peça fundamental para o transporte e lazer de pes-
soas de bem, agora virou alvo de criminosos, que abordam as pessoas, 
roubam suas bicicletas e cometem delitos.

Ratificamos que o legislador quer com a presente propositura 
criar um mecanismo que possa dar autonomia de locomoção aos que 
efetivamente precisam de uma cadeira de rodas, de forma gratuita. 

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para nossa iniciativa 
e que a mesma mereça por parte de vossas excelências uma acolhida e 
posterior aprovação

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de fevereiro de 2021. - An-
dreia Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002 /2021

Acrescenta § 3º ao art. 8º da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, 
para promover a reserva de cargos em comissão e de funções comissio-
nadas na administração pública direta, nas autarquias e nas fundações 
públicas estaduais, nos percentuais que estabelece, para as pessoas com 
deficiência. 

Art. 1º - O art. 8º, da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis do Estado e dá 
outras providências, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º: 

“Art. 8º .........................................................................................
............  ............................................................................................. 

§ 3º O órgão ou a entidade da administração pública com 50 
(cinquenta) ou mais servidores está obrigado a preencher de 2% (dois 
por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos em comissão e funções 
de confiança com pessoas com deficiência, habilitadas, observados os 
demais requisitos legais, na seguinte proporção:

 I – até 50 servidores públicos: 2%; 
II – de 50 a 100 servidores públicos: 3%; 
III – de 100 a 300 servidores públicos: 4%; 
IV – mais de 300 servidores públicos: 5%.” (NR)
Art. 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua 

publicação.
 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-

CIO “MANOEL BECKMAN”, em 17 de fevereiro de 2021. - AN-
DREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 105 /2021 

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requei-
ro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja encami-
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nhada Mensagem de Condolências aos familiares da Doutora Joana 
Ramos da Rocha, pelo seu falecimento, ocorrido em 21 de fevereiro 
do corrente.

É de grande relevância ressaltar que a Doutora Joana atualmente 
desenvolvia suas atividades como médica (Clínica Geral) no Hospital 
Municipal Dr. Clementino Moura (Socorrão II) e integrava a equipe 
médica do Programa Saúde da Família da Prefeitura de Humberto de 
Campos.

Doutora Joana foi homenageada pela Sociedade Maranhense de 
Medicina do Trabalho (SMMT), pelos relevantes serviços prestados na 
área, bem como, pelo seu trabalho e história de vida, pela sua dedicação 
no atendimento às comunidades carentes de São Luís, recebeu várias 
outras homenagens, sendo inclusive destaque no programa “Encontro 
com Fátima Bernardes” na Rede Globo, onde ganhou notoriedade na-
cional.

Sinto-me honrada em prestar esta homenagem mais que mereci-
da, pela história de vida da Doutora Joana Ramos da Rocha.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANOEL BECKMAN”, em 22 de fevereiro de 2021 - Helena 
Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

INDICAÇÃO Nº 509 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário Estadual de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araú-
jo, solicitando a criação do selo “PET FRIENDLY” como forma de 
certificação oficial dos estabelecimentos privados ou públicos que 
promovam o bem-estar animal, em todo território Maranhense.

O objetivo primordial é a promoção do bem-estar animal e o es-
tímulo à convivência harmônica entre animais domésticos e seres hu-
manos nos espaços públicos ou privados, respeitando-se os limites e 
especificações de cada localidade.

O selo já se tornou algo reconhecido nacionalmente, que inclusi-
ve encontra-se presente em diversos Estados do Brasil. Em um Estado 
onde já foi implantado o selo “PET FRIENDLY”, grandes hotéis, bares, 
restaurantes, lojistas alegam um maior movimento nos seus estabeleci-
mentos após a implantação do selo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021. - WEN-
DELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 510 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Av. Daniel de La Touche, em 
frente ao Marcus Barbosa Centro Empresarial.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 

da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação de 
diversos moradores em virtude da existência de buracos na via. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 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 511/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Av. Daniel de La Touche, em 
frente ao Marcus Barbosa Centro Empresarial.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação de 
diversos moradores em virtude da existência de buracos na via. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 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 512/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado ofício à Excelentíssima Prefeita de Timon/MA, a Senhora 
Dinair Sebastiana Veloso da Silva, solicitando observar e determinar 
o cumprimento da lei nº 11.292, de 09 de julho de 2020 (que segue 
em anexo). 

A referida lei, de iniciativa da Deputada Estadual Daniella Tema, 
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e dispõe sobre a obriga-
toriedade dos condomínios residenciais, localizados no Estado do Ma-
ranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou 
indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos. 

Cumpre mencionar que o cumprimento da lei em vigor é maté-
ria de suma importância, tendo em vista que se trata de mais um ins-
trumento de denúncia contra violência familiar, especialmente, contra 
mulheres.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual
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LEI Nº 11.292, DE 9 DE JULHO DE 2020. Obriga os condo-

mínios residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, 
aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-

va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 

Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor. 

Art. 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 
o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, a partir da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 

R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor arrecado ser 
revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos da 
mulher, criança adolescente ou idoso. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Se-
nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA 
E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

INDICAÇÃO Nº 513/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz/MA, o 
Senhor Francisco de Assis Andrade Ramos, solicitando observar e de-

terminar o cumprimento da lei nº 11.292, de 09 de julho de 2020 
(que segue em anexo). 

A referida lei, de iniciativa da Deputada Estadual Daniella Tema, 
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e dispõe sobre a obriga-
toriedade dos condomínios residenciais, localizados no Estado do Ma-
ranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou 
indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos. 

Cumpre mencionar que o cumprimento da lei em vigor é maté-
ria de suma importância, tendo em vista que se trata de mais um ins-
trumento de denúncia contra violência familiar, especialmente, contra 
mulheres.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

LEI Nº 11.292, DE 9 DE JULHO DE 2020. Obriga os condo-
mínios residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, 
aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-

va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 

Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor. 

Art. 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 
o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, a partir da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 

R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor arrecado ser 
revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos da 
mulher, criança adolescente ou idoso. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Se-
nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA 
E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 514/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado ofício à Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar/MA, 
a Senhora Maria Paula de Azevedo Desterro, solicitando observar e 
determinar o cumprimento da lei nº 11.292, de 09 de julho de 2020 
(que segue em anexo). 

A referida lei, de iniciativa da Deputada Estadual Daniella Tema, 
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e dispõe sobre a obriga-
toriedade dos condomínios residenciais, localizados no Estado do Ma-
ranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou 
indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos. 

Cumpre mencionar que o cumprimento da lei em vigor é maté-
ria de suma importância, tendo em vista que se trata de mais um ins-
trumento de denúncia contra violência familiar, especialmente, contra 
mulheres.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

LEI Nº 11.292, DE 9 DE JULHO DE 2020. Obriga os condo-
mínios residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, 
aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-

va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 

Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor. 

Art. 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 
o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, a partir da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 

R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor arrecado ser 
revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos da 

mulher, criança adolescente ou idoso. 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Se-
nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA 
E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

INDICAÇÃO Nº 515/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício à Excelentíssima Prefeita de Pedreiras/MA, a Se-
nhora Vanessa dos Prazeres dos Santos, solicitando observar e deter-
minar o cumprimento da lei nº 11.292, de 09 de julho de 2020 (que 
segue em anexo). 

A referida lei, de iniciativa da Deputada Estadual Daniella Tema, 
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e dispõe sobre a obriga-
toriedade dos condomínios residenciais, localizados no Estado do Ma-
ranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou 
indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos. 

Cumpre mencionar que o cumprimento da lei em vigor é maté-
ria de suma importância, tendo em vista que se trata de mais um ins-
trumento de denúncia contra violência familiar, especialmente, contra 
mulheres.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

LEI Nº 11.292, DE 9 DE JULHO DE 2020. Obriga os condo-
mínios residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, 
aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-

va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 

Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
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damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor. 

Art. 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 
o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, a partir da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 

R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor arrecado ser 
revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos da 
mulher, criança adolescente ou idoso. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Se-
nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA 
E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

INDICAÇÃO Nº 516/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar/
MA, o Senhor Júlio César de Sousa Matos, solicitando observar e de-
terminar o cumprimento da lei nº 11.292, de 09 de julho de 2020 
(que segue em anexo). 

A referida lei, de iniciativa da Deputada Estadual Daniella Tema, 
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e dispõe sobre a obriga-
toriedade dos condomínios residenciais, localizados no Estado do Ma-
ranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou 
indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos. 

Cumpre mencionar que o cumprimento da lei em vigor é maté-
ria de suma importância, tendo em vista que se trata de mais um ins-
trumento de denúncia contra violência familiar, especialmente, contra 
mulheres.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

LEI Nº 11.292, DE 9 DE JULHO DE 2020. Obriga os condo-
mínios residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, 
aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-

va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 

Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor. 

Art. 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 
o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, a partir da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 

R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor arrecado ser 
revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos da 
mulher, criança adolescente ou idoso. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Se-
nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA 
E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

INDICAÇÃO Nº 517/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia/MA, 
o Senhor Aluísio Silva Sousa, solicitando observar e determinar o 
cumprimento da lei nº 11.292, de 09 de julho de 2020 (que segue 
em anexo). 
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A referida lei, de iniciativa da Deputada Estadual Daniella Tema, 

foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e dispõe sobre a obriga-
toriedade dos condomínios residenciais, localizados no Estado do Ma-
ranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou 
indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos. 

Cumpre mencionar que o cumprimento da lei em vigor é maté-
ria de suma importância, tendo em vista que se trata de mais um ins-
trumento de denúncia contra violência familiar, especialmente, contra 
mulheres.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

LEI Nº 11.292, DE 9 DE JULHO DE 2020. Obriga os condo-
mínios residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, 
aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-

va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 

Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor. 

Art. 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 
o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, a partir da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 

R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor arrecado ser 
revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos da 
mulher, criança adolescente ou idoso. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Se-
nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA 
E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

INDICAÇÃO Nº 518/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal/MA, o Se-
nhor Edvan Brandão de Farias, solicitando observar e determinar o 
cumprimento da lei nº 11.292, de 09 de julho de 2020 (que segue em 
anexo). 

A referida lei, de iniciativa da Deputada Estadual Daniella Tema, 
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e dispõe sobre a obriga-
toriedade dos condomínios residenciais, localizados no Estado do Ma-
ranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou 
indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos. 

Cumpre mencionar que o cumprimento da lei em vigor é maté-
ria de suma importância, tendo em vista que se trata de mais um ins-
trumento de denúncia contra violência familiar, especialmente, contra 
mulheres.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

LEI Nº 11.292, DE 9 DE JULHO DE 2020. Obriga os condo-
mínios residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, 
aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-

va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 

Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor. 

Art. 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 
o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, a partir da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 

R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor arrecado ser 
revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos da 
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mulher, criança adolescente ou idoso. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Se-
nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA 
E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

INDICAÇÃO Nº 519/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas/MA, o Se-
nhor Erik Augusto Costa e Silva, solicitando observar e determinar 
o cumprimento da lei nº 11.292, de 09 de julho de 2020 (que segue 
em anexo). 

A referida lei, de iniciativa da Deputada Estadual Daniella Tema, 
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e dispõe sobre a obriga-
toriedade dos condomínios residenciais, localizados no Estado do Ma-
ranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou 
indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos. 

Cumpre mencionar que o cumprimento da lei em vigor é maté-
ria de suma importância, tendo em vista que se trata de mais um ins-
trumento de denúncia contra violência familiar, especialmente, contra 
mulheres.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

LEI Nº 11.292, DE 9 DE JULHO DE 2020. Obriga os condo-
mínios residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, 
aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-

va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 

Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-

damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor. 

Art. 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 
o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, a partir da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 

R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor arrecado ser 
revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos da 
mulher, criança adolescente ou idoso. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Se-
nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA 
E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

INDICAÇÃO Nº 520/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias/MA, o Senhor 
Fábio José Gentil Pereira Rosa, solicitando observar e determinar o 
cumprimento da lei nº 11.292, de 09 de julho de 2020 (que segue em 
anexo). 

A referida lei, de iniciativa da Deputada Estadual Daniella Tema, 
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e dispõe sobre a obriga-
toriedade dos condomínios residenciais, localizados no Estado do Ma-
ranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou 
indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos. 

Cumpre mencionar que o cumprimento da lei em vigor é maté-
ria de suma importância, tendo em vista que se trata de mais um ins-
trumento de denúncia contra violência familiar, especialmente, contra 
mulheres.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual
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LEI Nº 11.292, DE 9 DE JULHO DE 2020. Obriga os condo-

mínios residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, 
aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-

va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 

Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor. 

Art. 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 
o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, a partir da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 

R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor arrecado ser 
revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos da 
mulher, criança adolescente ou idoso. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Se-
nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA 
E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

INDICAÇÃO Nº 521/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado ofício à Excelentíssima Presidente do PROCON/MA, a 
Senhora Karen Barros, solicitando observar a lei nº 11.339, de 09 de 
setembro de 2020 (que segue em anexo). 

A lei supramencionada, de iniciativa da parlamentar que esta 
subscreve, foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e “dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde privados, 
situados no Estado do Maranhão, a disponibilizarem tabela de pre-
ços ao consumidor e dá outras providências”. 

Cumpre mencionar que a lei em vigor visa obrigar os estabele-
cimentos de saúde a exibir, de forma clara e em local de fácil acesso, 
tabela de preços dos serviços praticados pelas unidades, aos pacientes e 
acompanhantes, a fim de evitar que os pacientes sejam surpreendidos, 
após internações e atendimentos particulares, com contas exorbitantes e 
muitas vezes impagáveis.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de fevereiro de 
2021. - Daniella Tema - Deputada Estadual

LEI Nº 11.292, DE 9 DE JULHO DE 2020. Obriga os condo-
mínios residenciais, localizados no Estado do Maranhão, a comunicar, 
aos órgãos de segurança, eventual ocorrência ou indício de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-

va do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 

Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil 
ou à Brigada Militar, quando houver, em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns, a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor. 

Art. 2º - Os condomínios deverão afixar, nas áreas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 
o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, a partir da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II será fixada entre 

R$500,00 (quinhentos reais) e R$10.000 (dez mil reais), a depender 
das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo o valor arrecado ser 
revertido em favor de fundos e programas de proteção aos direitos da 
mulher, criança adolescente ou idoso. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento 

e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam 
cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Se-
nhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 09 JULHO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊNCIA 
E 132º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2021   17
INDICAÇÃO Nº 522 / 2021  

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍS-
SIMO SENHOR MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL, ROGÉRIO MARINHO, BEM COMO AO DIRETOR-PRE-
SIDENTE DA CODEVASF, MARCELO MOREIRA solicitando a 
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA A CONS-
TRUÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA (SIAA) PARA BENEFICIAR LOCALIDADES RURAIS 
E URBANAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO. Considerando o 
marco regulatório do saneamento no Brasil que visa a revitalização de 
bacias hidrográficas, a conservação do meio ambiente e a redução de 
perdas de água, além de proporcionar mais qualidade de vida e saúde à 
população, aquecimento da economia e geração de empregos.

Esse investimento será de grande importância para o município 
de Pinheiro, tendo em vista que muitas famílias ainda sofrem com a 
falta de água potável e esgoto tratado, a obra permitirá que a população 
tenha mais qualidade de vida e, também, irá possibilitar oportunidades 
para o desenvolvimento da região.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 23 de Fevereiro de 2021. - DR. 
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 523 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELEN-
TÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR FLÁVIO DINO, bem como 
ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, SENHOR CARLOS 
LULA no sentido de SUGERIR ESTUDOS DE VIABILIDADE 
PARA INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE PRODUÇÃO DE OXI-
GÊNIO HOSPITALAR,  para ajudar a suprir a demanda pelo insumo 
na rede hospitalar do estado e evitar uma futura falta do insumo, tendo 
em vista o aumento do número de casos e de leitos de UTI ocupados 
nos hospitais.  Dessa forma, é necessário garantir uma quantidade de 
oxigênio considerada segura, assegurando o atendimento dos pacientes 
que necessitam de suporte respiratório e evitando um colapso na saúde. 
Uma das principais consequências da Covid-19 é o comprometimento 
do sistema respiratório, situação que dificulta a respiração, por isso, é 
importante estarmos preparados e tomar decisões antecipadas e acerta-
das para o combate a segunda onda do vírus, reforçando assim a rede de 
saúde pública do Maranhão.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 23 Fevereiro de 2020. - DR. 
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 524 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍS-
SIMO SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEVASF MAR-
CELO ANDRADE MOREIRA, BEM COMO SUPERINTENDENTE 
REGIONAL DA CODEVASF NO MARANHÃO,  SENHOR CELSO 
DIAS, solicitando estudos de viabilidade para a IMPLANTAÇÃO DE 
UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA para 
beneficiar produtores familiares do município de Pinheiro e região, no 
Maranhão. A implantação de unidades de beneficiamento de mandioca 
já uma realidade no Maranhão. Trata-se de uma importante ação do go-
verno federal, por meio da Codevasf, que visa fortalecer pequenos pro-
dutores rurais a partir da inclusão produtiva. Além disso, essa iniciativa 
tem por objetivo evitar que a farinha seja produzida de maneira precá-
ria, ampliação da área plantada, aumento da produtividade e a geração 
de trabalho e renda para a população da região. Outro fator positivo e de 
grande importância é a concentração da produção de farinha em um só 
local, o que uniformiza a qualidade e agrega valor ao produto, levando 
assim, incentivos governamentais, qualificação dos produtores rurais e 
crescimento do setor de fabricação do derivado da mandioca no Estado.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 23 de Fevereiro de 2021. - DR. 
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 525/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado da Fazenda, Senhor 
Marcellus Ribeiro Alves, solicitando estudo de impacto e, se viável, 
implantação de incentivo para motoristas de UBER durante a pandemia.

A classe sofreu demasiadamente durante a decretação de lock-
down, bem como pelas reduções de serviços face às restrições de deslo-
camentos e aglomerações ocasionados pela proliferação da COVID-19. 
A doença ultrapassou as questões de saúde e atingiu sobremaneira a 
economia mundial. No esteio, os motoristas de UBER, atingidos dire-
tamente pela pandemia, estão sofrendo, ainda, pelos altos preços prati-
cados no mercado de combustíveis. Razões estas que justificam renovar 
os olhares e políticas para a causa.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de feve-
reiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 526/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
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Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando atentar 
para o crescimento da venda de antidepressivos no Estado durante a 
pandemia, levantando as causas e adotando medidas preventivas.

O Conselho Nacional de Farmácias relata que as vendas de me-
dicamentos controlados no estado superaram a média nacional em dez 
pontos percentuais durante a pandemia. A constatação pelo Conselho 
aponta para um silencioso adoecimento populacional, cujas consequên-
cias são imensuráveis. Promover o levantamento das causas e adotar 
medidas preventivas é imprescindível para reestabelecimento da saúde 
coletiva.    

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

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

INDICAÇÃO Nº 527/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando especial atenção 
ao suposto caso de estupro de vulnerável ocorrido no povoado de Ara-
nha na zona rural da cidade de Arari. 

A família, após reclamações da menor, seis anos apenas, sobre 
dores na região dos órgãos genitais, denunciou o padrasto de tê-la es-
tuprado. Confirmado o caso será necessário aporte psicológico para a 
criança, uma vez que a brutalidade da situação não se resume à idade, 
mas, também, pela relação entre as partes e convívio familiar, gerando 
inseguranças. Garantir o desenvolvimento saudável na primeira infân-
cia é, acima de tudo, obrigação da família, sociedade e Estado.  

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, em 23 de fevereiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - Depu-
tado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 528 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado 
do Maranhão, Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando-lhe que 
determine providências, objetivando a Implantação de um Restaurante 
Popular, para o Município de Vitorino Freire - MA, por ser de suma im-
portância para aquela municipalidade, agregando condições de dignida-
de à pessoa humana aos munícipes mais necessitados daquela cidade. 

A instalação do restaurante popular visa ampliar a oferta de refei-
ções balanceadas, comercializadas a preços baixos. Assim, a implanta-
ção desse mecanismo irá facilitar muito a vida dos nossos trabalhadores 
e das famílias de baixa renda desse município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 17 de fevereiro de 2021. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

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

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem 
revisão da oradora) – Senhor Presidente, membros da Mesa, colegas 
Deputados, os que estão virtualmente nos assistindo, bom dia, impren-
sa, internautas. Hoje, dirijo-me a vocês para parabenizar os caxienses 
e cidades vizinhas por mais uma iniciativa, digna de aplausos do nosso 
Governador Flávio Dino, que é e será com certeza a construção do novo 
prédio do CESC-UEMA, conforme foi solicitado pelo Reitor Gustavo 
Costa que abrigará os cursos de Medicina e Enfermagem. A diretora 
daquele Centro, professora Jordânia Pessoa, já recebeu quarta-feira 
passada o engenheiro e arquiteto que foram analisar o espaço da futura 
construção. Inclusive relatou que será construído um complexo de três 
prédios para instituição, o que era o sonho de todos e principalmente 
meu, para que fosse realizada esta grande obra. Aproveito para relatar 
que nós, eu e Humberto, inauguramos aquele Centro, aquele Hospital, 
Casa de Saúde, Maternidade de Caxias, em 1979, Hospital que chegou 
a ter 250 leitos, 02 UTIs, 07 salas de cirurgia e tínhamos 500 funcio-
nários. Veja bem, uma empresa no interior do Maranhão ter 500 fun-
cionários. Infelizmente, as questões políticas chegaram sem respeitar 
o povo, tiraram os atendimentos SUS e o povo daquela região não tem 
condição de se tratar particular. E tivemos que diminuir o espaço. Nós 
despachamos em uma semana, como muita dor no coração, 360 fun-
cionários. Mas contamos naquela ocasião com a compreensão do então 
Governador José Reinaldo Tavares que propôs que o Estado comprasse 
aquele espaço e fizesse ali o que nós sempre queríamos, uma faculdade 
de Enfermagem e uma faculdade de Medicina. A perseguição política 
foi grande, mas nós, como sempre, o Humberto era um combatente, nós 
não nos acovardamos, continuamos num prédio defronte com a hemo-
diálise, que hoje atente trezentos e sessenta pacientes e com um Centro 
de Atendimento Médico que tem inclusive ressonância, a única que fun-
ciona na região Leste. Temos ressonância em Imperatriz, Caxias e São 
Luís. Logo, o sonho de todas as caxienses e de toda região era que essa 
grande obra fosse realizada. E aproveito para relatar: quando eu exer-
ci o meu segundo mandato de Deputada, eu consegui levar até aquela 
cidade para visitar o Centro de Estudo, o CESC-UEMA, o presidente, 
meu amigo Roberto Costa, que se propôs a levar alguns colegas e lá nós 
visitamos a faculdade e vimos as carências, tais como: climatização, 
reforma de auditório, construção de pelo menos dez salas de aula, am-
pliação da biblioteca, aquisição de computadores, construção de uma 
quadra esportiva. Então, todos esses pleitos nos foram solicitados pelo 
presidente do DCE da ocasião, Nailson, uma pessoa que luta muito, 
até hoje, pelo interesse do nosso povo. Assim, pois, encerro minhas 
palavras, agradecendo ao Governador Flávio Dino e ao Reitor Gustavo 
a concretização deste sonho que eu tenho certeza que acontecerá com 
esta grande obra que é a construção do Complexo do CESC-UEMA/
Caxias. Também aproveito a ocasião para anunciar que dei entrada hoje 
numa Indicação para que o sonho que nós temos de criar ali, a exemplo 
de Imperatriz, meu amigo Marco Aurélio conseguiu e que eu sei que 
foi V.Exa. e é muito importante, a universidade UEMA/LESTE. Essa 
universidade vai atender várias cidades: Aldeias Altas, Codó, Matões, 
Eugênio Barros, Duque Bacelar, Pedreiras, então vai ser uma coisa de 
muita importância. Mas nós sabemos que o nosso Governador, após a 
construção desses centros novos, que são três prédios, com certeza nos 
atenderá. Quero também finalizar relatando que ontem o Governador 
Flávio Dino, mais uma vez demonstrando trabalho, fez a entrega de 
kits de negócios do Programa Mais Renda, inclusive aos prefeitos que 
eu pedi. Paraibano, Passagem Franca, Matões, Colinas receberam. E 
esses kits Mais Renda vão ajudar as pessoas com seu carrinho de picolé, 
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seu carrinho de sanduiche, com salão de beleza a conseguir uma renda 
melhor. Muito obrigada, Governador, pelo seu trabalho, pelo esforço. E 
espero que Deus nos ajude, que essa pandemia acabe e que nós tenha-
mos o bom senso de continuar nos defendendo. Estou aqui sem máscara 
porque estou falando, mas já vou colocar a minha ali. Nós deputados 
temos que ser o exemplo. Bom dia e uma boa semana a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Com a palavra, a Deputada Betel Gomes, por cinco minutos, sem 
apartes. 

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) – Bom dia a todos. Toda a honra e toda a glória seja para 
o Senhor. Senhor Presidente, senhoras Deputadas, imprensa, telespec-
tadores da TV Assembleia, quero expressar a minha gratidão a Deus 
por nos permitir viver. Que essa missão confiada a nós possa refletir 
positivamente na vida do povo maranhense. Senhor Presidente, senho-
ras Deputadas, senhores Deputados, com a pandemia, estamos vivendo 
momentos de profunda insegurança, incerteza. Milhares de vidas já fo-
ram ceifadas pela Covid. Aproveito a oportunidade para me solidarizar 
com essas famílias que perderam seus entes queridos. Com a pandemia, 
também veio o aumento da desigualdade social, do desemprego, au-
mento da insegurança alimentar nas classes em perfil de baixa renda. 
O direito à alimentação foi incluído no artigo 6º da Constituição Fede-
ral através da Emenda Constitucional nº 64, assegurando alimentação 
adequada ao povo brasileiro, mas sabemos que ainda há uma grande 
distância entre o que está previsto na Constituição Federal e a garantia 
da alimentação adequada, principalmente para os brasileiros que vivem 
em uma situação de vulnerabilidade social. Segundo o site do Ministé-
rio da Cidadania, os números são alarmantes de brasileiros em perfil de 
baixa renda. Mais de 50% da população brasileira são beneficiários do 
Bolsa Família. No Maranhão, aproximadamente, um milhão de famí-
lias são beneficiárias do programa. São milhares de famílias que vivem 
sem alimentação adequada. Mas vale destacar que o Maranhão integra 
o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, com 56 municípios 
em adesão. A adesão ao Sisan significa o fortalecimento da política de 
segurança alimentar e nutricional. Buriticupu está entre os 56 municí-
pios que integram o Sisan. Buriticupu é defensor da política de SAN, 
constituiu o Consea, a Caisan. Portanto venho a esta tribuna dizer que 
protocolei uma Indicação solicitando ao Governador Flávio Dino e ao 
Secretário Márcio Honaiser um Restaurante Popular para Buriticupu, 
uma cidade com mais de 72 mil habitantes, seis mil famílias beneficiá-
rias do Programa Bolsa Família. Considerando que em 95% desse nú-
mero as mulheres são responsáveis por suas famílias. Com a pandemia, 
a situação se agravou significativamente, pois muitas dessas mulheres, 
que tinham uma rendinha, uma vendinha, uma renda alternativa, perde-
ram essa renda. E, nesse sentido, o Restaurante Popular será mais uma 
importante ferramenta para a promoção e a garantia do direito humano 
a uma alimentação adequada. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Andreia Martins Rezende terá cinco minutos. 

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE 
(sem revisão da oradora) – Presidente da Assembleia Deputado Otheli-
no Neto, senhoras Deputadas, senhores Deputados, estimada imprensa, 
internautas, ouvintes, telespectadores, amigos e amigas do Maranhão, é 
com muita alegria que eu venho expressar para vocês a minha felicidade 
e, pela vez primeira, falar da primeira tribuna adaptada da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Desde do início do meu mandato, 
eu tenho sinalizado, em minhas falas e, principalmente, ao pé do ouvido 
do meu Presidente, o meu desejo de ter o meu lugar de fala igual aos 
dos demais colegas. E para que se torne um marco histórico, Deputado 
Othelino, aqui estou eu falando desta tribuna. Eu acredito que os órgãos 
públicos é que têm que, inicialmente, vivenciar e ter um olhar diferen-
ciado para a acessibilidade. E, neste momento, esta Casa, na pessoa do 
Presidente Othelino, dá esse exemplo a todo o meu Maranhão. Meu co-
ração, meu amigo, está cheio de gratidão. E é dessa forma que eu quero 
te dizer o meu muito obrigado. Muito obrigada pela tua sensibilidade, 
muito obrigada pela Vossa empatia, mas muito obrigada mesmo é pelas 

Vossas ações nesta Casa, neste prédio, para facilitar a vida das pessoas 
com deficiência. Eu não tenho dúvida que o olhar da grande maioria dos 
colegas que comigo convivem se modificou ou pelo menos melhorou se 
tornando mais humano e mais igualitário. Eu sinto isso na convivência 
com vários de vocês e eu não posso dizer que não sinto orgulho de parti-
cipar desse momento na vida de cada um. Nós, meu amigo César Pires, 
nós, deficientes, somos pessoas corajosas e fortes, nós enfrentamos a 
falta de acessibilidades nas cidades, nos espaços em que convivemos, 
com muita inteligência e bravura. Porque, pasmem, vocês, apesar de to-
das as dificuldades pelas quais nós passamos ainda existem pessoas que 
insistem em não nos olhar e não nos ver. E é por isso... colocaram até o 
lugarzinho para eu bater a mão... e é por isso que eu quero ser voz. Eu 
quero ser voz nesta tribuna, eu quero ser voz nesta Casa e eu quero ser 
voz no mundo. Para que junto com todas Vossas Excelências e com to-
das as pessoas de bom coração que abraçam a esta causa, nós possamos 
acordar esses cegos de humanidade e esses deficientes de amor que in-
sistem em construir e em reformar espaços públicos sem levar em conta 
a total segurança e a total autonomia de uma pessoa com deficiência. Eu 
quero fazer para Vossas Excelências um relato pessoal: eu, Andreia, eu 
sou muito mais forte do que eu pensava. Eu sou uma pessoa que tenho 
uma rede de apoio, Deputado Arnaldo Melo, muito grande. Eu sou uma 
pessoa estudiosa e conhecedora dos meus direitos no que diz respeito 
à mobilidade. E ainda assim eu me pego por vezes evitando frequentar 
certos lugares para não passar, para me poupar do stress físico e emo-
cional que ali sentirei. É por isso, é por ter uma vivência na pele que eu 
peço a todas as Vossas Excelências que nós possamos juntos lutar por 
esta causa, efetivar pelo menos as leis que já existem, para que a gente 
possa melhorar a realidade de muitos e construir um mundo melhor 
para todos, para todos. Othelino, mais uma vez, meu muito obrigada. 
V. Ex.ª me conhece e sabe da sinceridade que eu tenho. Se eu lhe digo 
isso, é de coração. Por mais simples que pareça esse gesto, eu tenho 
certeza que muitos outros parlamentares com deficiência física ou com 
mobilidade reduzida ainda utilizarão essa tribuna. Eram essas as minhas 
palavras e muito obrigada a todas V. Exas. pela convivência tão harmo-
niosa e fiquem todos com Deus.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Pois não, Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(Questão de Ordem) – Presidente, queria fazer uma fala nesse momento 
tão marcante não só para deputada Andreia, mas para todos nós. Per-
mite, Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Claro, com certeza, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(Questão de Ordem) – Deputada Andreia, enquanto V. Ex.ª recebe o 
carinho, o abraço dos colegas desta Casa, eu faço questão de destacar 
essa sua fala. A sua fala traz um pertencimento, porque V. Ex.ª poderia 
muito bem vir para esta Casa exercer seu mandato falando da pessoa 
com deficiência em terceira pessoa, não se incluindo. De repente, por 
ter tido uma lesão que lhe colocou numa situação que pode ser provisó-
ria, mas V. Ex.ª assume plenamente uma fala se colocando na primeira 
pessoa e representando a necessidade de valorização da acessibilidade, 
de garantir os direitos da pessoa com deficiência. Presidente Othelino, 
parabéns, porque, esta Casa dá voz na devida estatura, na devida po-
sição. A Deputada Andreia dá voz a todas as pessoas com deficiência. 
Deputada Andreia, é para nós um grande orgulho aprendermos com V. 
Ex.ª aqui nesta Casa, não só com as palavras que são importantes, mas, 
sobretudo, com o exemplo, porque dizem que “a palavra convence, mas 
o exemplo arrasta”. E exatamente por esse seu exemplo de vida, de ale-
gria, de superação e de defesa das pessoas com deficiência, se incluindo 
como tal e se colocando como uma porta voz de toda essa causa que é 
um orgulho para todos nós termos V. Excelência aqui. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Adelmo Soares vai ter cinco minutos. Deputada Andreia, 



  20       QUARTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2021                                                   DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
fiquei também emocionado com este momento, da mesma forma que 
V. Ex.ª. Nós tínhamos essa dívida, uma dívida histórica com as pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida e estamos corrigindo essa falha 
histórica, já fizemos diversas intervenções, aqui na Assembleia, para 
permitir a acessibilidade, mas nós tínhamos uma falha que era muito 
marcante, que era não ter no Plenário uma das tribunas acessível. E 
agora temos, essas intervenções vêm desde a entrada da Assembleia, 
nós inclusive concluímos, falta agora apenas uma pequena intervenção 
da Prefeitura, que nós já solicitamos do outro lado da avenida e no can-
teiro central, para que qualquer pessoa que queira chegar à Assembleia, 
e que não possa chegar de carro, ela possa descer do ônibus e ter acesso 
às dependências da Assembleia Legislativa. Do portão de entrada para 
cá, já foram feitas as intervenções para permitir acessibilidade. Então, 
hoje, certamente, é uma das Sessões e o seu pronunciamento é um pro-
nunciamento que vai marcar a história da Assembleia Legislativa e a 
história dessa minha passagem pela Presidência. Muito obrigado por 
sua presença aqui no Plenário.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, pela Or-
dem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem) 
- Eu queria pedir um Minuto de Silêncio, quando assim o Regimento 
permitir, pelo pai do nosso querido Deputado Ricardo Rios, Reginaldo 
Rios. Eu também quero dizer, Andreia, que, durante muito tempo aqui 
na minha Casa, na nossa Casa, aliás, eu não tinha visto um Parlamentar 
subir à tribuna e receber tanta atenção e tanto silêncio desta Casa e tanto 
urbanismo por parte do colega, como eu vi agora de V. Ex.ª. Mas isso 
não é simplesmente pela sua pouca mobilidade ou pela sua situação que 
V. Ex.ª está vivendo, eu acho que também se V. Ex.ª tivesse chegado 
aqui pela forma com que eu lhe conheci nos antanho da tua vida e no 
passado da vida, V. Ex.ª também teria o mesmo atendimento e o mesmo 
carinho, o mesmo respeito de todos nós. Sem divorciar a sua situação 
com a da Casa, eu também quero levar os meus reconhecimentos ao 
Presidente Othelino pela sensibilidade com que fez um modo de V. Ex.ª 
poder ter acesso. E eu tenho certeza que V. Ex.ª foi feliz quando disse 
que não se esgote em V. Ex.ª essa necessidade. O mundo haverá de 
assistir, aqui nesta Casa, como um dia nós vimos Coelho Neto subir 
e depois a gente viu tantos desatinos serem acontecidos, não será de 
estranheza nossa um dia uma pessoa também com pouca mobilidade 
ou com deficiência um dia precisar dessa tribuna e ficará registradas as 
digitais de V. Excelência, Presidente, aqui nesta Casa. Sucesso a todos 
nós. Sucesso a V. Ex.ª mais ainda e sucesso, Andreia, também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Obrigado, Deputado César. Peço que fiquemos todos em posição de 
respeito para fazer um Minuto de Silêncio em razão do falecimento 
do ex-Prefeito Reginaldo Rios, pai do nosso colega Deputado Ricardo 
Rios. Deputado Adelmo, V. Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, demais colegas deputados e deputa-
das, enquanto esse minuto de silêncio que fazíamos, fiz várias reflexões 
pessoais. É claro que cada um de nós, quando vem para cá, vem com 
muitas ideias, mas aqui se aprende muito. Ainda há pouco, numa con-
versa reservada com o Deputado Arnaldo, ele transcorria vários temas 
importantes. Quero dizer que ele conte conosco nessa luta. Estamos 
juntos. Também a Deputada Cleide Coutinho trouxe para a tribuna o 
agradecimento ao Governador Flávio Dino. E quero externar também 
esse agradecimento. Agradecer pelo início da realização de um sonho 
de estudantes e de toda uma comunidade, não só de Caxias, mas de todo 
o leste Maranhense. A construção do prédio do anexo para os estudan-
tes de Medicina e Enfermagem da UEMA-Caxias terem condições de 
aprenderem ainda mais o exercício da Medicina e da Enfermagem nos 
deixa muito felizes, nos deixa mais certos que o Governador Flávio 
Dino escolheu, desde o início do seu mandato, em 2015, dois eixos 
principais: o eixo da educação e o eixo da produção. Ver os estudantes 
e toda a classe que vive e que necessita dos trabalhos da UEMA-Caxias 

realmente nos deixa muito felizes. Parabenizar a professora Jordânia, 
porque é uma guerreira de luta, de batalha e que mostra todo o seu 
compromisso para o desenvolvimento da educação na nossa região. Pa-
rabéns aos estudantes, parabéns aos professores e a toda sociedade de 
Caxias e do leste maranhense. O nosso muito obrigado ao Governador 
Flávio Dino pela sensibilidade na região de Caxias. Mas não poderia 
deixar de falar da sua força, Deputada Andreia, minha colega de profis-
são. Meu irmão Alberto, que Deus levou, vítima da Covid, também foi 
acometido por uma dificuldade de mobilidade. Enfrentou arduamente 
assim como V.Exa. enfrenta as dificuldades do dia a dia, mas sempre 
de cabeça erguida lutando em prol daqueles que mais precisam. A sua 
fala fez todo o Plenário silenciar, mas, ao mesmo tempo, fez o povo do 
Maranhão entender que, nesta Casa, passou uma pessoa, Andreia Re-
zende, defendendo o interesse de pessoas que tanto precisam do apoio 
desta Casa. E, ao mesmo tempo, externo agradecimento ao Presidente 
Othelino pela sensibilidade, pela ética, pela moral e pela condução que 
traz a esta Casa e que nos coloca num patamar diferenciado, um pata-
mar próspero, de pessoas que pensam e buscam o melhor para o seu 
povo. Portanto, encerro a minha fala agradecendo a Deus pela imensa 
oportunidade de presenciar esse momento. Muito obrigado. 

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu venho hoje nessa 
tribuna em função de um telefonema que eu recebi da nossa prefeita de 
Buriti Bravo, Luciana Leocádio. A prefeita Luciana que tem consegui-
do já nesses quase dois meses de sua administração, fazer uma mudança 
importante, dentro do município de Buriti bravo. E, claro, enfrentan-
do diversos problemas como os municípios do Maranhão também têm 
enfrentado. Mas tem nos chamado atenção, e uma preocupação nossa 
também, minha e da prefeita Luciana, é a questão da violência dentro 
de Buriti Bravo, do número de assaltos que têm ocorrido, dentro do 
município, inclusive no mês de janeiro e ontem houve dois assaltos em 
que as vítimas, inclusive foram baleadas, uma está em estado grave, a 
de ontem, e isso causa uma certa preocupação, uma intranquilidade na 
população de Buriti Bravo. Buriti Bravo que tem um efetivo de doze 
policiais militares, são seis por dia. E nas discussões, nas conversas, nos 
diálogos mantidos com o sistema de segurança, nós estamos sentindo 
uma preocupação com a falta de uma estrutura mínima para Buriti Bra-
vo em relação a uma viatura, em relação a uma motocicleta. A prefeita 
Luciana tem buscado fazer, ajudar por meio das parcerias institucionais 
com a polícia no sentido de contribuir para que o município também 
com a sua responsabilidade possa contribuir com as melhorias na segu-
rança pública, inclusive reforçando a Guarda Municipal, mas nós pre-
cisávamos de um apoio maior, hoje inclusive nesse horário, a prefeita 
Luciana Leocádio está fazendo uma reunião de emergência chamando 
a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal no sentido de or-
ganizar essa estrutura do sistema de segurança de Buriti Bravo, porque, 
por mais que tenhamos responsabilidade estaduais, mas é fundamental 
que o gestor público, o gestor público municipal, ele também tem uma 
responsabilidade no diálogo, na busca de parcerias para melhorar a vida 
da população. E essa reunião que está sendo feita agora é exatamente 
no sentido de organizarmos e buscarmos ampliar o debate, ampliar o 
diálogo no sentido de trazer melhorias para área de segurança públi-
ca. Em contrapartida, hoje pela manhã, eu já falei com o secretário de 
Segurança Pública, Jefferson Portela, que, mais uma vez, nos atendeu 
e coloquei, relatei, toda a situação para ele da nossa preocupação do 
que estava ocorrendo em Buriti Bravo e ele se comprometeu inclusive 
de já hoje, também nesse exato momento, também falar com a prefeita 
Luciana na hora dessa reunião para buscarmos uma saída imediata para 
melhorarmos o sistema de segurança pública de Buriti Bravo. Então, 
Buriti Bravo é um município que tem quase vinte e quatro mil habi-
tantes, tem mais de setenta povoados entre povoados e assentamentos. 
Então é um município que tem uma área geográfica muito grande e o 
sistema de segurança pública precisa ser melhorado para atender não 
só a zona urbana do município, que tem quase quinze mil habitantes, 
mas também a zona rural do município de Buriti Bravo porque também 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2021   21
a questão de segurança ela é, ela termina atingindo todo o município, 
mas, mais uma vez, como eu disse: eu quero agradecer ao secretário 
Jefferson Portela por ter nos atendido e já ter buscado uma interlocução 
com a própria prefeita Luciana Leocádio no sentido de ver o que que 
pode ser feito de imediato para ajudar o município de Buriti Bravo, 
porque, como eu disse, essa questão da insegurança em Buriti Bravo 
tem tirado a intranquilidade da nossa população, mas eu acho que o im-
portante é o diálogo, é levar as nossas reivindicações e buscarmos esse 
entendimento. Então, esse entendimento da prefeita Luciana junto com 
o Secretário Jefferson Portela, junto com o deputado Roberto Costa, por 
meio da Assembleia Legislativa, com certeza, trará melhorias para o 
município de Buriti Bravo, inclusive eu estou fazendo uma Indicação, 
também, solicitando para que a Secretaria de Segurança Pública possa 
também encaminhar uma viatura para atender as demandas do municí-
pio de Buriti Bravo, por meio desse pedido da nossa prefeita Luciana 
Leocádio. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) – Que Deus abençoe todos nós, Senhor Presidente, meus pares 
com assento à Mesa, galeria, imprensa, senhores servidores, internau-
tas, deputados aqui presentes. Acompanhei, Presidente, recentemente, 
pelos meios de comunicação, várias fotos em que aparecem a segurança 
privada execrando, maltratando e expondo um cidadão. Para mim, que 
também pertenço à carreira militar, embora reformado, eu pude ver sob 
os vários ângulos. Primeiro: aquilo não é um sistema de segurança; é 
uma milícia. Para V. Exas. terem uma ideia, se um profissional nosso 
militar, ainda que de 24/48 fizer exercício, não está praticando segu-
rança; é, na verdade, uma milícia, porque ele é exclusivo do Estado. E 
aqui o artigo 144 da nossa Constituição diz aqui, no capítulo terceiro, 
sobre segurança pública “a Segurança Pública é dever do Estado, di-
reito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação do pa-
trimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Rodoviária Fe-
deral, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Policiais Militares e Corpo de 
Bombeiro”. Qualquer coisa disso foge aos princípios técnicos e éticos. 
As polícias que fazem a segurança têm carreira típica do Estado, assim 
como os juízes, procuradores e promotores. O professor não é típico 
do Estado, por isso é que tem professores contratados. V. Ex.ª nunca 
viu. V. Ex.ª nunca viu juízes contratados, procuradores contratados, 
promotores contratados. Mas aqui eu estou dando um amparo legal. 
Dessa forma, eu arguo aqui a Portaria da Polícia Federal 3233/2012 
DGPFTF, que dispõe sobre as normas relacionadas à atividade de se-
gurança pública. Contudo, dentro da atividade prevista nessa portaria, 
quais sejam: vigilância patrimonial, que tem que ter autorização mesmo 
terceirizada da Polícia Federal; transporte de valores; escolta armada; 
segurança pessoal; e curso de formação. Não consta nenhum serviço 
que se relacione aos chamados centros seguros. Ora, senhores, o Go-
verno arbitrou, se apropriou da forma com que ele tem hoje a maioria 
em todos os setores na Câmara Federal, não diria no Senado, suscito 
dúvidas, embora respeite, na Assembleia extrapola aquilo que significa 
dizer que tem mais deputados de situação, mas ele não tem o direito 
de extrapolar a Constituição. E foi assentado nesses preceitos básicos 
regulamentares aqui que eu encaminhei um ofício à Polícia Federal, 
que eu acho que deve apurar isso. Cabe à polícia Federal apurar. E é 
por isso que eu encaminhei à Polícia Federal o expediente no sentido 
de apurar. Que me mostre a Polícia a autorização que concedeu aquele 
tipo de policiamento. Arbitrou Sua Ex.ª Senhor Governador do Estado. 
Está equivocado, está no descaminho, mas se apropria desse apoio que 
tem na Casa para poder fazer essas arbitrariedades com o dinheiro que 
tem na mídia que nós aprovamos aqui jamais visto na história desta 
Casa. Mas, senhores, onde é que está a Polícia Federal que não apura 
isso? Porque eu provoquei agora a Polícia Federal. Onde está a Procu-
radoria Federal que não apura esse tipo de comportamento? Quando é 
um mísero, às vezes, vereador que extrapola qualquer coisa é exposto; 
quando é o Governo do Estado que faz o que fez, além de usurpar os 
direitos humanos, a pessoa não tinha a forma de abordar. Só quem tem 
é a Polícia Militar. Ninguém tem. Como ele não faz a nomeação dos 

concursados, ele vai terceirizar essa situação e terceiriza na pior verten-
te que tem, que é a ilegalidade. Que alguém suba à tribuna e diga que 
esses artigos que eu li aqui não fazem parte da Constituição, não fazem 
parte da Portaria da Polícia Federal. Digam outra que tem. Não tem 
como. Silencia esta Casa com o discurso da Deputada Andreia e silencia 
quando há falta de argumento, porque não tem argumento para poder 
provar o contrário. Arbitrariedade, ausência de capacidade de resposta 
na segurança pública que nós falamos há pouco. Fere frontalmente a 
Constituição, fere a Portaria da Polícia Federal. Mas aí, senhores, para 
poder terminar aqui, eu vou ler aqui, Presidente, uma frase de Cícero a 
Catilina: “Até quando, ó Catilina - aí coloquem ‘Flávio Dino’ - abusarás 
da nossa paciência? Por quanto tempo ainda há de zombar de nós essa 
tua loucura?” O tempo passou, antes de Cristo mais de 2000 mil anos, 
Deputado Wellington, mas continua muito próximo daquilo que Flá-
vio Dino está falando. Temos militares, temos oficiais de polícia aqui? 
Temos. Temos pessoas aqui ligado ao sistema de segurança? Temos. 
Digam que eu não estou falando a verdade, que não está arbitrando a 
Constituição, o artigo 144 da Constituição. Afrontando, o que ele faz ali 
além de afrontar os direitos humanos, um sujeito, sem a menor prerro-
gativa, aborda o cidadão, algema, bota a mão para trás, o pé no pescoço, 
armado. Benza Deus! Que incompetência esse Governo. Que arbitrarie-
dade promove o Governo Flávio Dino na segurança do nosso Estado. A 
sorte está lançada. Cabe à Polícia Federal agora com meu expediente, 
se assim entender, apurar. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente Othelino Neto, senhores Se-
cretários presentes à Mesa Cleide Coutinho e Andreia Rezende. Que 
Deus nos abençoe nessa manhã importante para todos nós. Meus caros 
colegas deputados e deputadas presentes em plenário, eu quero começar 
ressaltando a força moral e espiritual da Andreia. Em todos os momen-
tos dessa tragédia que se abateu sobre sua vida, ela soube se conduzir, 
soube se conduzir muito bem. Sempre muito forte. Digna de admiração. 
Nosso corpo, Andreia, pode até falhar, mas a nossa alma ou o nosso 
espírito não pode. Porque ele depende de V. Excelência. E V. Ex.ª tem 
demonstrado essa força para os seus colegas, para os seus eleitores e 
para o Maranhão. Eu queria ressaltar isso hoje e parabenizá-la pelo seu 
pronunciamento de hoje nesta tribuna. Senhor Presidente, eu ocupo 
essa tribuna nessa manhã para tratar de um assunto que eu considero 
de grande importância no Maranhão, que é a questão das ambulâncias, 
deputado Marco Aurélio, deputado Pastor Cavalcante, deputado Rildo 
Amaral. O governo tem adquirido, tem escutado os prefeitos por meio 
do vice-governador e de outros secretários, o secretário de Saúde, e 
o governo adquiriu algumas ambulâncias para serem distribuídas para 
alguns municípios do estado do Maranhão. Há um ano antes da pan-
demia, antes da epidemia, que é o que assola o país e o mundo, nós 
tivemos uma conversa com o secretário Lula e já estava em andamento 
a compra dessas ambulâncias. E naquele momento, nós estivemos lá, 
deputado Marco Aurélio, eu e a então secretária de Saúde de Amarante, 
que tinha uma necessidade premente, V.Exa. sabe porque V.Exa. inclu-
sive colocou uma ambulância lá, para aquele município, e precisava 
de mais uma ambulância lá para Amarante e o secretário Lula fez esse 
compromisso diante de mim e diante da secretária, naquele momento. 
Diga-se de passagem, eu coloquei por via direta para o Estado comprar, 
por duas vezes, recursos de emenda parlamentar, e isso não aconteceu. 
Mas agora o governo, com a sua sensibilidade, viu a questão outra vez 
das ambulâncias, porque é um bem que tem um determinado tempo de 
uso. Uma ambulância hoje roda aí, talvez, duzentos e cinquenta, tre-
zentos e cinquenta mil quilômetros por ano. Então é um bem de uma 
durabilidade relativa que precisa ser renovada a cada dois, três anos. E o 
governo vendo isso na sua política resolveu não apenas distribuir essas 
vinte ambulâncias, que vai distribuir, até porque recentemente teve trin-
ta e oito pedidos de ambulância, e vai comprar, já autorizou a Secretaria 
de Saúde para comprar mais de cem ambulâncias, cento e vinte ambu-
lâncias. E eu quero aqui agradecer em nome do povo do Maranhão, dos 
municípios, dos meus prefeitos que são ligados a mim e de todos que 
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são ligados aqui, a todos os colegas desta Casa, deputados e deputadas, 
agradecê-lo pela sua sensibilidade, porque a necessidade realmente é 
muito grande. Aqui, hoje pela manhã, eu mostrei, deputado Othelino 
Neto, hoje pela manhã, eu andei mostrando essas fotos da única ambu-
lância que a prefeita de São Pedro da Água Branca, e foi isso que me fez 
vir a essa tribuna, recebeu agora no dia1º de janeiro, que em dezembro 
houve um acidente com vítima fatal, inclusive, dessa ambulância e essa 
foi a única ambulância ela recebeu que deu perda total. Então, eu quero 
aqui agradecer ao Senhor secretário dr. Carlos Lula e especialmente ao 
governador Flávio Dino por essa sensibilidade de mandar o estado, por 
meio da Secretaria de Saúde, adquirir uma quantidade enorme de ambu-
lâncias, mais de cento e vinte ambulâncias, para que sejam distribuídas 
para aqueles municípios que realmente precisam. Em nome do povo de 
São Pedro da Água Branca e da prefeita Marilia Gonçalves, eu quero 
aqui agradecer e pedir ao secretário Lula que priorize ali, na cabeça da 
lista - priorizar é colocar na frente realmente - o município de São Pedro 
da Água Branca, que não tem uma única ambulância para levar e trazer 
os seus doentes na urgência e na emergência que, diga-se de passagem, 
está funcionado porque alugou uma ambulância e está transportando 
também, inclusive, em ambulância do SAMU e ambulância dos mu-
nicípios vizinhos, que são prefeitos amigos dela e que têm feito alguns 
favores para São Pedro D’Água Branca. Muito obrigado. Ressaltar, 
mais uma vez, a sensibilidade do Governador Flávio Dino em mandar 
adquirir essas ambulâncias para o povo do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, encerramos o horário do Pequeno Expediente, 
mas nós temos ainda seis inscritos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) 
– Senhor Presidente, vamos estender um pouquinho, porque não temos 
os outros tempos e são duas sessões por semana, para garantir a fala dos 
colegas, se possível.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Se houver concordância de todos. Já estão encerradas as inscrições, 
vamos garantir essas falas.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de Or-
dem) – Senhor Presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade para 
levantar aqui a tese da possibilidade de nós aumentarmos o número 
de sessões durante a semana aqui na Assembleia. De fato, apenas duas 
sessões eu entendo que acaba comprometendo a nossa atividade parla-
mentar, haja vista que, em todo o estado do Maranhão, em todo país, di-
versos acontecimentos acabam demandando a nossa atividade enquanto 
legislador, enquanto fiscalizador. Por isso eu peço a V.Exa. que possa 
avaliar a possibilidades de nós termos mais sessões durante a semana, 
mesmo porque aqui dentro da Assembleia, muito bem coordenado por 
V. Ex.ª, todos os protocolos sanitários estão sendo cumpridos. E duas 
sessões a mais, ou, pelo menos, uma a mais eu creio que não vai gerar 
nenhum risco à vida, à saúde e segurança daqueles que aqui estão. Mui-
to obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vamos apreciar a sua solicitação, Deputado Duarte. Deputado Welling-
ton do Curso, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, teles-
pectadores que nos acompanham por meio da TV assembleia, o nosso 
mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas 
mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. 
Senhor Presidente, vamos ocupar a tribuna da Assembleia Legislativa, 
em várias outras oportunidades, nós temos requerimentos apresentados 
nesta Casa e que foram negados pela Mesa. Então, nós recorremos para 
fazer a discussão no plenário e temos também requerimentos originais 
que ainda vão ser apreciados pela Mesa. Então, teremos outras pautas 
a discorrer na tribuna da Assembleia Legislativa. Mas inicialmente no 
Pequeno Expediente, o que me traz à tribuna, é falar sobre o aumento 
dos combustíveis. E ao falar do aumento dos combustíveis, a gente fala 
do consumidor, fala do consumidor propriamente dito, e a defesa do 

consumidor na sua integralidade, não somente naquilo que convém, não 
somente naquilo que é interessante. Nós ao falarmos dos combustíveis, 
ao falarmos do ICMS, ao falarmos da alta no preço dos combustíveis 
estamos falando do consumidor total, não só daquele consumidor que 
tem sentido no bolso na hora de abastecer o seu carro e nota, percebe a 
alta no preço dos combustíveis. Nós estamos falando também do pai de 
família, da mãe de família, do trabalhador que sente na alta dos com-
bustíveis o aumento do custo de vida, porque tudo atrelado ao dólar, 
tudo atrelado ao aumento do combustível, e o pai de família, a mãe de 
família, o cidadão, o consumidor, a população sente também no bol-
so o aumento do combustível, consequentemente, o aumento do custo 
de vida. Nós votamos três vezes contra o aumento dos impostos no 
estado do Maranhão, porque sabíamos que isso iria impactar na vida 
do cidadão maranhense, principalmente de um estado rico, mas mal 
administrado, um estado com muitos recursos, um estado muito rico, 
mas de uma população empobrecida, de uma população pobre, e é por 
isso que votamos três vezes contra o aumento de impostos no estado do 
Maranhão. E sabíamos que iria impactar no ICMS dos combustíveis, no 
ICMS da energia elétrica, e é por isso que sempre nos posicionamos de 
forma firme, de forma a defender a população. E é por isso, senhoras e 
senhores, que nós entramos com ação popular, nós ajuizamos uma ação 
para que o governo do Estado possa reduzir o ICMS dos combustíveis. 
E eu vou explicar o fundamento, o objetivo da nossa ação popular: a 
Lei 7.799, que é a Lei do ICMS, ela tem os combustíveis separados 
na sua taxação, o óleo diesel, por exemplo, é taxado em 16,5% com 
mais 2% do FUMACOP vai para 18,5% e o óleo diesel está relacio-
nado juntamente com itens essenciais como energia elétrica. Senhoras 
e senhores, já a gasolina, a gasolina está relacionada com os itens de 
luxo, com supérfluo, e a gasolina está sendo taxada em 28,5% mais 2% 
do FUMACOP vai para 30,5%. Mas lembrando que hoje nós temos a 
quarta maior alíquota do país do ICMS, com 30,5%, 28,5% mais 2% 
do FUMACOP. Mas o impressionante é que a lei 7.799, ela não reco-
nhece a gasolina como essencial para a vida do cidadão maranhense. 
E ela não é taxada juntamente com o diesel e juntamente com energia 
elétrica, que são itens essenciais. Deputado Wellington, e o ICMS da 
gasolina, coloca o item de 28,5% e taxado juntamente com quais itens? 
Juntamente com itens supérfluos, com itens de luxo e é taxado junta-
mente com joias, metais preciosos, embarcações luxuosas, aeronaves, e 
o objeto da nossa ação popular é para que seja feita essa correção, essa 
aberração que existe na lei do ICMS. Então, agradeço aos advogados 
Dra. Ellen Felix e agradeço ao advogado... só aqui para que eu possa 
fazer a citação. Doutor Aécio Bezerra. Agradeço aos dois advogados, 
jovens, dinâmicos, que ajudaram a produzir a ação popular. E a ação 
popular já foi distribuída, está na Vara de Direitos Difusos e Coletivos e 
eu trago aqui em primeira mão, senhoras e senhores, o despacho do Dr. 
Douglas Martins. Carlos Wellington de Castro Bezerra requer conces-
são de tutela de urgência em ação popular ajuizada contra o estado do 
Maranhão, dos seguintes termos: tem, as alegações, a nossa solicitação 
e a concessão da tutela de urgência para que o estado do Maranhão seja 
condenado a reduzir a alíquota aplicada na gasolina de 28,5% para 18, 
conforme a norma geral da Lei Estadual n° 7.799. Despacho do juiz 
doutor Douglas: intime-se o Estado do Maranhão para se manifestar 
sobre o pedido de tutela de urgência no prazo de 72h. Intime-se também 
o Ministério Público. Então, a nossa Ação Popular está tramitando já 
na Justiça, já recebeu o despacho do juiz Douglas, para que o Estado 
e o Ministério Público possa se manifestar no prazo de 72h. Então, a 
nossa luta para a redução do ICMS dos combustíveis, a nossa luta para 
a redução do ICMS.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Con-
cluindo, Senhor Presidente, parabenizar todos os cidadãos e todos os 
motoristas dos aplicativos que na manhã de ontem realizaram uma ma-
nifestação pacífica, para que o Governo do Estado possa sensibilizar e 
possa baixar o ICMS dos combustíveis. Era o que tinha para o momen-
to, Senhor Presidente, a nossa luta em defesa do cidadão, do consumi-
dor para que possa baixar o ICMS da gasolina no Estado do Maranhão.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui a esta Tribu-
na, é para falar das fortes chuvas que estão acontecendo no estado do 
Maranhão e, principalmente, na região do Médio Mearim. Estivemos 
na semana passada entre as cidades de Esperantinópolis e São Rober-
to, onde vários açudes romperam naquela localidade, trazendo o corte 
da estrada que a MA que liga de Esperantinópolis até a cidade de São 
Raimundo do Doca Bezerra, no trecho Esperantinópolis a São Rober-
to, cortou, trazendo um grande transtorno. Uma carreta ficou lá pra-
ticamente pendurada nesse trecho que cortou e essas chuvas também 
trouxeram grandes dificuldades para os munícipes das cidades de São 
Roberto e Esperantinópolis. E, eu sempre preocupado com a região do 
Médio Mearim, com as cidades de Pedreiras, Trizidela do Vale e as 
cidades que são banhadas pelo Rio Mearim, eu desde o mês de janeiro, 
eu apresentei na Mesa desta Casa, uma Indicação onde a gente pede de 
forma preventiva, de forma que o Governo possa se preparar e se ante-
cipar para que a gente possa ter os cuidados devidos com a questão das 
fortes chuvas. Haja vista, senhor Presidente, que todo mundo já conhe-
ce, a cidade de Trizidela do Vale é uma cidade que todos os anos passa 
por esse problema como a cidade de Pedreiras, que são as enchentes, 
nós precisamos do apoio do Corpo de Bombeiros, nós precisamos do 
apoio das secretarias tanto de Saúde, como de Infraestrutura e outras 
secretarias, de Assistência Social, para que a gente possa ali, logo de 
prontidão, estar preparado com colchonetes, com o apoio das barracas 
que eles colocam ali para os desabrigados e todo apoio como também 
o Restaurante Popular que todos os anos eu faço Indicação pedindo 
que aumente tanto a alimentação do Restaurante Popular, como priorize 
justamente essas pessoas que estão desabrigadas pelas fortes chuvas e 
as cheias do Rio Mearim. Então, é muito importante e quero aqui pedir 
ao governador Flávio Dino que realmente dê mais atenção de forma 
preventiva a questão das enchentes do Rio Mearim, as cidades que são 
atingidas pelas enchentes do Rio Mearim e outras cidades no estado do 
Maranhão. E, eu muito preocupado, chovendo muito na Região, o rio 
já tinha aumentado 4 metros e se continuar da forma que está, deputa-
do Antônio Pereira, com essas fortes chuvas, a gente vai ter e não vai 
demorar muito para já ter desabrigados nas cidades de Pedreiras e Tri-
zidela do Vale. Diante mão também, quero parabenizar e agradecer ao 
secretário Clayton Noleto que esteve na cidade de São Roberto, sobre-
voou as áreas atingidas, nós que fizemos um pedido ao vice-governador 
Carlos Brandão e de prontidão, no outro dia, foi feita já uma visita do 
secretário de Infraestrutura Clayton Noleto onde esteve in loco tanto 
na área que foi afetada e cortou a estrada, como também na cidade de 
São Roberto do canal que estava entupido e hoje as máquinas já estão 
lá trabalhando para tirar todo aquele entulho, todo aquele material que 
estava ali diminuindo a vazão de água no canal que liga a cidade de São 
Roberto. E desde já, quero aqui também parabenizar todas as pessoas 
que trabalham na gerência de Saúde da cidade de Pedreiras, Presidente, 
haja vista que neste momento de agilidade, neste momento de muita 
urgência que as vacinas contra o Covid-19 tem que chegar nas locali-
dades e nos munícipes, a gerência vem fazendo um grande trabalho na 
cidade de Pedreiras, porque a gerência da cidade de Pedreiras ela tem 
ali na sua gerência, vamos dizer assim, mais de 18 municípios e ali, 
graças a Deus, todos os municípios estão recebendo suas vacinas de for-
ma ordeira, com muita agilidade chegando nas pessoas que realmente 
precisam que são as pessoas da melhor idade que estão recebendo essas 
vacinas de forma urgente. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, senhoras e senhores que nos assistem agora 
pela TV Assembleia. A verdade é que a vida tem se tornado cada vez 
mais difícil nesse período de pandemia. Nós convivemos com todas as 
sequelas psicológicas do isolamento, além do que a gente estava acos-

tumado a viver, nós temos convivido com uma crise econômica sem 
precedentes aqui no Brasil, as pessoas que são pobres, elas vão demorar 
quase 10 anos para recuperar o estágio de vida que elas tinham antes da 
pandemia enquanto as pessoas que são ricas vão demorar menos de um 
ano. Então, bem daí, a gente já tem o prenúncio da desigualdade de que 
há por vir. E é por isso que a gente tem ocupado essa Tribuna aqui para 
contar a verdade sobre as coisas que tem acontecido no Brasil e 
principalmente no Maranhão, que é o nosso âmbito de atuação. Pois 
bem, nós temos tratado da questão dos cartórios que nos últimos anos 
têm sido situações que tem dificultado bastante principalmente quem 
quer fazer aquisição de imóvel, ou que precisa fazer uma regularização 
de um carro, cobranças excessivas de taxas que não deveriam estar 
sendo cobradas nessa forma. Isso tem causado uma verdadeira pavorosa 
de todos cartorários, pensando que eles estão sendo atacados quando, na 
verdade, a gente tem falado sobre a questão dos cartórios que têm 
grandes lucros, nada justifica um CPF simples receber um milhão e 
meio de reais, por mês, limpo, na conta e isso nunca vai ser justificável, 
principalmente no estado com tamanha desigualdade. Passar dessa fase 
dos cartórios, eu venho aqui para trazer um pouco do entendimento 
sobre essa questão dos combustíveis, não sob a ótica de quem quer 
culpar um ente federal, ou um ente estadual ou quer fazer qualquer tipo 
de manipulação da informação no sentido até de mudar as suas 
competências de membros de determinado Poder. Nós não chegamos 
aqui com anúncio de mentiras, de pacotes mágicos, nós não chegamos 
aqui com demagogia de culpar apenas um lado, a gente veio explicar o 
que estar acontecendo. O que tem acontecido com o combustível aqui 
no Brasil? Primeiro, a gente vive uma economia hoje de mercado, 
mercado aberto, monopólio do petróleo acabou há 20 anos, apesar de 
ter gente que insiste em achar que existe monopólio de petróleo da 
Petrobras no Brasil, não existe, infelizmente, a Petrobras como é uma 
empresa antiga, criada por Getúlio Vargas, ela é uma empresa muito 
mais forte, termina detendo 95% da questão da produção do refino do 
petróleo no Brasil, seis refinarias que não são da Petrobras, elas 
respondem apenas por 5% da produção e aí é óbvio que a Petrobras vai 
ditar sua política de preço. Um barril de petróleo hoje, o Brent ele está 
custando em torno de 74 dólares, é aproximadamente a cotação dele. A 
Petrobras hoje, Antônio, ela produz aqui no Brasil a 34. E veja só, 40 
dólares de lucro. A Petrobras, os acionistas eles estão desesperados de 
felicidade de tanto lucro que eles têm tido. E aí o que acontece? Existe 
uma necessidade por conta deste Pacto Federativo que precisa ser 
revisado e que não foi revisado. A Reforma Tributária que está na 
agenda já pelo 4º ano consecutivo e não foi feita. Brasília insiste em não 
cumprir com seu papel, por conta de disputa de poder lá em cima. 
Chega um momento que tem um modelo que diz que: 16% do imposto 
do combustível é federal. No caso do Maranhão, 30% do imposto é 
estadual. E aí 10, 12% é margem para distribuidora e o posto de 
combustível pagar toda sua cadeia de custos. Veja só. Elegeram um 
grande culpado: o ICMS. Por quê? Porque o Bolsonaro lá em cima ele 
quer criar uma narrativa de que ele zerando o imposto dele, que é um 
imposto menor, ele vai jogar a culpa para os governadores. Governador 
tem responsabilidade sobre o ICMS, sim. Eu acho que o ICMS aqui no 
Maranhão é caro. Eu acho. Eu acho que a gente pode rever essa questão. 
Eu concordo. Mas eu acho que a gente não pode vilanizar A, B ou C, ou 
ficar nessa de tentar levar a culpa para o lado contrário é o que a gente 
milita. Eu não sou militante de pessoas. Eu sou militante de causas. 
Causas populares e por isso eu subo aqui a essa tribuna. Se a gente bai-
xasse hoje para mostrar como não resolve só a questão do ICMS, se a 
gente baixasse dez pontos o ICMS, que o menor ICMS no Brasil é 25%, 
o nosso é 30,5%, se a gente conseguisse fazer isso, mesmo assim, um 
simples aumento da Petrobras, como esse último que teve, que nós es-
tamos vendo agora bomba vendendo gasolina a 5,30, a 5,40, 5,50. Die-
sel a 4,40, 4,50 - apenas esse pequeno aumento que houve já teria cor-
roído toda a base de desconto de ICMS. E aí o que acontece? Ah, mas 
mesmo assim o estado ainda está ganhando muito! começa a comprar 
gasolina a 5,50, começa a comprar diesel a 4,40. As pessoas começam 
a escolher a hora que saem de casa e é claro que o consumo reduz e re-
dução de consumo, deputado Zito, sempre é acompanhada de redução 
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de arrecadação e aí começa a não pagar fornecedor, atraso de folha de 
terceirizado, programa de combate à pobreza que deixam de ser execu-
tados e a responsabilidade dos agentes públicos nesse momento? Com-
pete, sim, a esta Casa garantir uma política fazendária, porque nós vo-
tamos o que vem de lá de proposta, que consiga levar o custeio da 
máquina pública, desde que ela sirva ao povo. Então, precisa reduzir o 
ICMS? Não tenho dúvida. Agora precisa ser revista urgente a política 
de preço instituída pela Petrobras, pelo Pedro Parente, em 2018, por seu 
Michel Temer, quando foi presidente. Se a Petrobras é uma empresa 
nacional, grande empresa nacional, ela precisa ter noção da responsabi-
lidade. E digo mais, o melhor estímulo que hoje o Governo Federal 
pode dar à economia não é apenas o auxílio emergencial, é reservar al-
guns bilhões mesmo para subsidiar o combustível para que haja uma 
redução. Eu conversei na semana passada com o Marcellus, na Fazen-
da, o secretário, e ele me disse “Estão estudando a possibilidade de re-
duzir alguma coisa em termos de combustíveis”. Eu não sei como vai 
ser ao certo a compensação que eles vão fazer, mas para Ubers, aplica-
tivos e taxistas, para tentar reduzir um pouco o peso sobre essas pessoas 
que não estão vendo mais nenhum sentido para continuar com a profis-
são. Outro problema que vem é que o sindicato das empresas de trans-
porte aumenta combustível. Apesar de eles pagarem 2% de ICMS ape-
nas, eles já estão projetando aumento de 0,30 R$ centavos. Vão colocar 
na mesa do Prefeito. Eu tenho certeza absoluta que só existe um jeito: 
ou a prefeitura de São Luís dá o subsídio, que era uma proposta nossa 
de campanha ano passado para manter o congelamento da tarifa esse 
ano, porque se empurrar mais 0,30 R$ centavos na cabeça do pobre 
coitado que ganha um salário mínimo, hoje em dia, ele não aguenta. É 
gás a 84, é tarifa que pode chegar próximo a quatro reais. Eu quero sa-
ber como uma pessoa que ganha pouco vai sobreviver em meio a esta 
crise. Não tem como a pessoa ter uma tranquilidade de espírito, não há 
paz de espírito para o trabalhador e para a trabalhadora hoje, no Mara-
nhão, lamentavelmente. Ao passo que, para finalizar o pronunciamento, 
é mais do que necessário que, na condição de médico, eu me posicione 
aqui na tribuna em relação ao que tem acontecido com a Covid no esta-
do do Maranhão como um todo. Estou falando de ações conjuntas de 
municípios e Governo do Estado. Nós reduzimos absurdamente o ritmo 
de testagem. Houve um verdadeiro derrame de dinheiro nessas prefeitu-
ras do Maranhão para tratar de Covid, para criar a estrutura de Covid, e 
acreditem: os testes acabaram. Não tem prefeitura testando. Quando 
você vê aí no Governo, no boletim da Secretaria Estadual de Saúde um 
pouquinho de caso, Deputado Rildo, é porque não está mais tentando. 
Nós estamos fazendo cálculo de Covid, de transmissão de Covid às ce-
gas, com base em lotação hospitalar que, diga-se de passagem, tem au-
mentado. Então é necessário, nesse momento, a gente fazer um entendi-
mento do que é científico na coisa. Quem que é o principal transmissor 
de Covid-19? São os jovens. Isso está mais do que estabelecido. Então, 
nesse momento, a principal medida que não está sendo discutida e de-
veria estar, porque o pessoal só quer falar de lockdown. Deixa a coisa 
virar um grande caldeirão explosivo para, ao final, chegar com uma 
medida de decretação de lockdown. Há necessidade de suspender, tem-
porariamente, por 15 dias, as aulas nas escolas. Olha a situação das 
chuvas. Imagina a quantidade de doenças do trato respiratório que isso 
tem gerado e o nível de transmissão que tem sido levado às pessoas 
dentro de casa. Eu estou acompanhando o que está acontecendo. Na 
UTI do Hospital São Domingos, a faixa de idade é 50 anos a média de 
idade. Esse negócio que é só paciente idoso que está na UTI nesta nova 
onda, neste momento de reinfecção em massa, nessa variação sazonal 
esperada, os mais jovens, pacientes de 50 anos estão indo para UTI. São 
eles que estão enchendo as UTIs. Então é momento de pensar de manei-
ra científica, considerar a suspensão de aulas por 15 dias. As turmas, de 
todo o modo, já estão uma semana com aula presencial, uma semana 
com teleaula. Suspende 100%. Tem que dar atenção para aula onde ela 
precisa ser dada, que é na aula de quem vai cuidar de nós aqui. A Uni-
versidade Federal do Maranhão e o Ceuma estão sem fazer o ensino de 
qualidade desde que começou essa pandemia. Os alunos da UFMA es-
tão sem aula presencial, estágio muitas vezes. Eu estou recebendo aqui 
direito, no meu WhatsApp e no meu Instagram, reclamação de alunos 

desesperados que não sabem mais como fazer. Professor não quer mais 
dar aula. Então ou a gente faz o esforço coletivo, entendendo que polí-
ticos, que grandes empresas, que membros de academia, reitores, dire-
tores de instituições, todos esses têm que fazer ações coordenadas. E 
isso acontece quando há liderança em nível municipal e estadual, que 
precisa chamar para si. Ou a gente, daqui a pouco, rapidinho, 10 dias, 
15 dias, enche o hospital e começa a morrer gente no meio do caminho. 
E é tudo o que a gente não quer, porque, infelizmente, as vacinas têm 
chegado a conta gostas. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, se-
nhoras deputadas, imprensa, todos que acompanham essa transmissão, 
venho nessa oportunidade destacar, celebrar uma grande conquista que 
se deu no último sábado, no município de Amarante. Estive lá acom-
panhando a comitiva do Governo do Estado, o vice-governador, Carlos 
Brandão; Presidente do Viva PROCON Karen; também estavam lá o 
Deputado Antônio Pereira; Deputado Duarte; Secretário Clayton; Se-
cretário Pastor Porto; as lideranças do município de Amarante e naquele 
dia no sábado, nós podemos testemunhar e comemorar o resultado de 
uma grande luta, às vezes, o Parlamento, a atribuição, a luta às vezes ela 
não consegue ser vista, porque a nossa função não é a execução, não é 
o executivo, mas a possibilidade de indicar recursos, lutar, acompanhar, 
perseverar, nos traz momentos bons, como se fôssemos, porque temos 
uma sintonia de causa, mostramos uma demanda justa, uma necessida-
de real, e quando há um governo que prioriza e que entende que essas 
necessidades precisam ser resolvidas, a gente celebra juntos a vitória. 
Eu, em Amarante, algum tempo atrás, recebi uma reivindicação do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais, presidido pela minha amiga Cleiva 
Silva, hoje, vice-prefeita do município, ao lado do Yure Anseles, hoje, 
vereador, ao lado da doutora Roseres, de tantos companheiros. Me mos-
traram a necessidade de Amarante, uma cidade tão grande, com uma 
grande população, com um território dos maiores do Estado do Mara-
nhão, com comunidades que ficam a mais de 100 km da sede do muni-
cípio. E uma pessoa quando precisava tirar um documento, expedir um 
documento para ter acesso à cidadania, tinha essa dificuldade, às vezes, 
andar em estrada de chão mais de 100 Km para, depois, ir para Impera-
triz, mais de 120 Km para tirar um documento. A demora, o custo, mui-
tas destas pessoas, inclusive, participam de programas sociais do Go-
verno Federal e, às vezes, um pouco ali de uma renda, de um benefício 
ter que retirar com passagem de ida de volta, com alimentação. E muitas 
dessas pessoas, às vezes até não tinham e tinham que solicitar apoio de 
outros. Recebi essa demanda, encarei como prioridade, dialoguei com o 
governo Flávio Dino, com o próprio Governador, com a Presidência do 
Viva Procon, à época, era V. Excelência, Deputado Duarte. E passaram 
várias gestões e sempre foi dado uma prioridade a esse pleito. Mas não 
partiu de mim somente a ideia de mostrar a necessidade, mas eu destinei 
o recurso. E o Secretário Clayton executou essa obra. Essa obra preci-
sou ser complementado o recurso. E o Secretário Clayton, a Secretaria 
de Infraestrutura do Estado complementou e fez um dos mais belos pré-
dios da estrutura do Viva Procon em todo o Estado do Maranhão. E eu 
faço questão de celebrar, porque eu sei essa importância. Ainda ontem, 
no primeiro dia de portas abertas de atendimentos ao público, Deputada 
Socorro, tinham dezenas e dezenas de pessoas na fila lá em Amarante. 
Essas pessoas, na maioria das vezes, estavam com demandas reprimi-
das, porque a dificuldade para ir, para expedir um documento, para ter 
acesso a alguma certidão, por exemplo, essa dificuldade acabava sendo 
uma barreira que, às vezes, era intransponível. E, hoje, é uma realidade 
o Viva Procon em Amarante para atender Amarante, mas também para 
atender Sítio Novo e também para atender Buritirana, que, além de fa-
cilitar a vida desses cidadãos e cidadãs, vai também desafogar a grande 
demanda de Imperatriz. É algo que todos ganham. Eu agradeço imen-
samente ao Governador Flávio Dino, ao Secretário Clayton Noleto, à 
presidência do Viva Procon, Deputado Duarte, que recebeu a demanda 
na época, depois sucedido pela Karen, depois pela Dra. Adaltina, que 
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fez questão de se esforçar bastante e equipou aquela unidade. Depois 
voltando agora a Karen. E agradeço a todos. Agradeço meu amigo 
Secretário Clayton Noleto, por ter priorizado essa demanda. Destinei 
o recurso e ele complementou e executou. Agradeço a população de 
Amarante, que confiou em mim. E eu disse que iríamos concretizar esse 
sonho, esse desafio e, hoje, é uma realidade. Vale à pena lutar. Vale à 
pena acreditar. Eu, nesses seis anos de mandato de deputado estadual, já 
vivi grandes momentos. Momentos de, de repente, concretizar uma luta 
pela criação de uma universidade, e eu participei. Momentos como de 
construir uma escola e eu destinar o recurso e virar uma realidade, e eu 
participei. Momentos como de destinar recursos para saúde e para tan-
tas áreas em toda a nossa região Tocantina, Deputado Rildo, que faze-
mos questão de dizer com orgulho: nós participamos. E agora mais um 
grande desafio. Palavra dada é palavra cumprida. Não foi sozinho; foi 
com o apoio de todos, do Governo Flávio Dino, apoio também da ges-
tão municipal, Prefeito Vanderli, vice-prefeita Cleiva, que garantiram a 
ascensão de servidores também. Apoio da Câmara de Vereadores, que 
autorizou a doação do terreno. O certo é que essa unidade é permanente 
com estrutura própria, sede própria. Pode mudar governo, que venham 
os próximos governos, mas a estrutura continuará ali. E ali nós planta-
mos uma semente, semente da esperança, uma semente da cidadania, 
de oportunidades para nosso povo. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o senhor Deputado Duarte Júnior por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, ve-
nho a esta tribuna para externar a nossa preocupação e para apresen-
tar também as nossas ações no que diz respeito ao combate efetivo a 
esse reajuste abusivo no valor do combustível e do gás de cozinha que 
vem ocorrendo em todo o território nacional em razão dessa política 
de preço incoerente e incompatível com a nossa realidade praticada 
pela Petrobras. É uma política que leva em consideração o mercado 
internacional, por exemplo, a variação do dólar. Essa política que vem 
prejudicando consumidores e consumidoras em todo o país é incoeren-
te, é incompatível, porque vejam vocês: a Petrobras e está cobrando o 
consumidor brasileiro em dólar. Esse consumidor que ganha em real, 
sobre um petróleo que é extraído do território nacional. Uma empre-
sa brasileira, que tem trabalhadores brasileiros, que recebem também 
em real. Vale destacar que, em nosso país, no Brasil, nós temos três 
refinarias. Então não há uma justificativa coerente, plausível para esse 
reajuste, que, só nesse ano, em pouco mais, em pouco mais de um mês, 
já tivemos quatro reajustes somente no valor da gasolina. A incoerência 
não para por aqui, a exemplo do ano passado, no início de 2020, houve 
uma redução, uma redução que chegou a 40%. Mas essa redução não 
foi repassada aos consumidores brasileiros e brasileiras. Meus amigos, 
eu levo a crer que algumas personalidades políticas - e isso infelizmente 
em todo o território nacional - começam a repetir a narrativa de que este 
aumento ocorre tão e exclusivamente por causa do ICMS. Nós sabemos 
que o ICMS faz parte da composição do valor do combustível, mas com 
essa política leonina, abusiva praticada pela Petrobras, poderiam todos 
os governos zerar o valor do ICMS que o valor continuaria alto para os 
consumidores. A nossa atuação aqui é técnica, séria. Não é à toa quem 
em 2016, numa operação iniciada em 2015, nós conseguimos reduzir o 
valor do combustível no Maranhão. Reduzimos o valor da gasolina em 
nosso estado e garantimos esse resultado na bomba. Agora, eu convoco 
todos vocês para que nós possamos atuar em conjunto para garantir 
a efetivação de um pacote de medidas que eu apresentei nessa Casa. 
Uma dessas medidas foi apresentada em 2019 e, nesse momento, em 
razão dos últimos acontecimentos, eu apresento um requerimento de 
urgência, Senhor Presidente, para que nós possamos aprovar duas me-
didas legislativas que garantem mais transparência na prestação desse 
serviço, que garantem aos órgãos de fiscalização como o Procon mais 
força nas suas fiscalizações. A atual presidente do órgão, a Karen Bar-
ros, anunciou, em suas redes sociais, que uma série de atuações, fisca-
lizações e operações estão sendo realizadas. E é necessário que órgãos 
como o Procon possam ter mecanismos legislativos para garantir ao 

consumidor a proteção justa e necessária. Por isso, Senhor Presidente, 
eu peço aqui urgência na aprovação desse pacote de medidas, que, eu 
não tenho dúvidas, vai garantir ao consumidor maranhense melhoria na 
qualidade de vida, pois, com esses reajustes, há um aumento na one-
rosidade, há um aumento no valor de produtos e serviços essenciais, 
como, por exemplo, um aumento no valor da cesta básica, um aumento 
no valor do frete e, consequentemente, o perecimento desses cidadãos. 
Em todo o nosso estado é possível testemunhar, aqui também na capital, 
pessoas que não têm mais condições de cozinhar com o gás de cozinha 
e precisam preparar os seus alimentos ir a um fogão a lenha. Isso em 
pleno século 21. É por isso, senhoras e senhores, que eu peço a V. Exas. 
a sensibilidade para que nós possamos aprovar essas medidas e garantir 
ao consumidor aquilo que é seu por direito. Muito obrigado.

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

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, caros colegas, deputados e deputadas, 
imprensa, eu vou falar da região dos Cocais e até mais além dos Co-
cais, chegar até o sertão. O que me traz, hoje, aqui, na verdade, é um 
assunto muito importante, a MA-040, Deputado Carlinhos Florêncio, 
um assunto recorrente. Lembro-me que, quando estava aqui substituin-
do o Deputado Rigo Teles, uma das primeiras preocupações minhas 
foi exatamente tratar este assunto, porque aquela época, já no mês de 
agosto, já se antevia a chegada do inverno na região, que é cortada pela 
MA-040, que é uma estrada estadual, uma estrada antiga que Célio 
Roberto e Arnaldo. Arnaldo também é conhecedor desse tema daquela 
região. É uma estrada desejada, mas, acima de tudo, do desejo, é uma 
estrada que exige uma ação imediata do Governo do Estado. Portanto 
eu começo falando dessa importância para o Secretário Clayton No-
leto, para o Governador Flávio Dino e dizer que nós que estamos ali, 
Matões, Parnarama, indo até Buriti, São João dos Patos, ali em Timon, 
precisamos que essa estrada seja feita. Uma estrada vicinal. É estadual, 
mas é vicinal, que tem várias estruturas a serem construídas. São seis 
pontes, mas quando chega no inverno, Deputada Cleide, as crianças 
não podem estudar, nem quem mora em Matões e nem quem está do 
outro lado de Timon, porque lá essa estrada é limitada entre Matões e 
Parnarama por um grande riacho chamado Riacho do Garapa. E lá nesse 
riacho então não tem mais acessibilidade. E aí é um transtorno. Desde 
de ontem, eu recebo inúmeras imagens, através do WhatsApp, dessas 
estradas, do riacho transbordante, da população pedindo socorro ao Go-
vernador do Estado. E eu, quando estive aqui e também recentemente, 
vi o líder do Governo, Deputado Rafael Leitoa garantir que o Governo 
do Estado já destinou recursos. Já tem, inclusive, licitação para fazer 
as obras de artes, que são seis pontes que também estão no eixo dessa 
estrada, que é entorno, mais ou menos, de 66 km e que esse trabalho, 
essa execução irá começar. Quero ter essa confiança e quero passar essa 
confiança para os matoenses, para os timonenses, para o povo de Par-
narama e, assim, sucessivamente, interligando até São João dos Patos, 
que essa estrada vai ser realizada. Tenho certeza, Governador Flávio, 
que o senhor, nessa reta final do seu governo, não sairá sem nos dar 
a alegria de ver, definitivamente, a MA-040 feita. Já passaram muitos 
governantes, a estrada não foi feita. Quando eu fui prefeita, consegui, à 
época, fazer as pontes de madeira com o Governador Zé Reinaldo, mas 
é preciso concluir, é preciso fazer. Ela tem 14 km de asfalto. Asfaltada 
com recurso federal e também com recurso estadual. Mas está longe 
de atender a necessidades. E por que eu falo dessa estrada? Porque é 
uma estrada importante economicamente. Ela não é uma estrada só de 
acessibilidade, só para fazer interligação entre esses municípios, mas é 
porque é uma estrada onde há um eixo econômico de cerâmica impor-
tante, de agricultura importante, de produção geral importante. Então 
é preciso que, imediatamente, realmente, ao iniciar o orçamento deste 
ano, o Governo tome para si essa decisão e possa fazer essa estrada para 
nós tão importante, tão almejada e tão necessária. E aí a preocupação 
maior: período de pandemia, a educação funcionando de forma híbrida 
e, naquela região, a internet é praticamente zero. Ali, praticamente, as 
crianças precisam de aula presencial. E sem a estrada e sem a ponte do 
Garapa, não há como interligar e não há como ter acesso. E aí não é só 
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na educação; é também na saúde, nessa pandemia. Como transladar as 
pessoas de um município para outro para serem atendidas se não tem 
essa acessibilidade? Por isso eu trago, mais uma vez, a urgência dessa 
fala para pedir que, definitivamente, possamos ter essa alegria de ver 
a MA-040, que precisa para aquela região definitivamente também se 
desenvolver e marcar no seu tempo histórico, a sua história. Senhor 
Presidente, eu aproveito aqui ainda, para fechar essa minha fala dizendo 
que nós ficamos muito felizes com a fala da deputada em que a inclusão 
social é uma inclusão importante nessa Casa. E aí eu destaco aqui: só 
homens realmente que não se apegam apenas às leis e nem às palavras 
que podem ser soltas ao vento e sim aos exemplos por meio das ações 
podem ter essa compreensão de que é preciso incluir socialmente. E 
aqui eu aproveito para finalizar minha fala parabenizando o senhor, por 
essa sensibilidade de se perceber e aperceber que a inclusão social por 
meio da criação da tribuna para a inclusão social é um fato histórico e 
permanente, deputada, não é para a senhora, realmente, é para a eterni-
dade, porque aqui se faz história e aqui ao se inscrever essas ações sig-
nifica dizer ao povo maranhense: eu passei pela Assembleia Legislativa, 
percebi a importância da inclusão social e fiz a minha parte. Portanto, 
Presidente, parabéns! E que o V.Exa. continue assim, com esse olhar 
sensível, que parece um olhar feminino e não precisa ser um homem 
para não ter em olhar feminino, porque o homem pode ter um olhar 
feminino e um olhar feminino significa dizer “a arte de bem cuidar”. 
Parabéns pelo seu gesto! Parabéns a essa Casa por ter o Senhor nesse 
momento como Presidente, que nós também possamos dizer a mesma 
coisa ao governador: parabéns, governador, porque o Senhor fez final-
mente fez a MA-040, interligando Timon, Matões, Buriti, São João dos 
Patos, Passagem Franca e toda aquela região que nós gostamos tanto. 
Um abraço a todos e muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Finalmente, o Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) - Amigos e amigas, muito bom dia. Eu gostaria, hoje, de pe-
dir atenção especial dos colegas deputados para o meu projeto, o meu 
pedido de urgência do projeto de lei que pede que policiais militares, 
professores e odontólogos sejam tratados como prioridade na vacinação 
da Covid. São três classes que estão expostas diretamente a Covid-19. 
São três classes que precisam, nesse momento, pela necessidade de-
les, pela forma que estão sendo tratados, pelas percas inúmeras. Em 
Imperatriz, perdemos vários professores. E eu queria destacar, aqui, 
agora lembrado pelo amigo Deputado Marco Aurélio, o professor Odí-
zio, que faleceu vítima da Covid. Ontem perdemos um policial militar 
entre inúmeras vidas. E todas as vidas importam. Perdemos o tenente 
Jomar. Esse projeto de lei já foi aprovado na Assembleia Legislativa 
do Tocantins, fruto da iniciativa de um deputado estadual daquela fe-
deração. E eu queria pedir aos colegas tanto no pedido de urgência que 
será votado aqui quanto nas Comissões. E apelo para a questão de saú-
de como justificativa para que a gente tenha, nesse momento, êxito. E 
eu tenho certeza que, aprovado nesta Casa, no regime de urgência, o 
Governador Flavio Dino, pelo bom senso, pelo empenho dessas cate-
gorias, especialmente os policiais e bombeiros militares, policiais civis, 
policiais que trabalham nos presídios, todas essas forças, policial civil 
também, eu tenho certeza que a Assembleia fará um grande gesto em 
reconhecimento às categorias que não se pouparam na hora da luta, que 
não se pouparam na hora de pôr a própria vida em defesa da vida alheia. 
Então eu peço que, hoje, a Assembleia dê esse grande passo. Peço que 
o Governador também sancione e a gente possa tratar como prioridade 
quem realmente é prioridade para a sociedade, pais e mães de família 
que contribuem para organização social e contribuem para formação de 
toda uma sociedade. Muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Projeto de Lei Complementar nº 001, de autoria do Poder Judiciário, 
(lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam permaneçam 

como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 329, de auto-
ria da Deputada Mical Damasceno (lê). A deputada está ausente, fica 
transferido para a próxima sessão. Parecer nº 811/2020, de autoria da 
CCJ (lê). Está participando remotamente o deputado Edivaldo Holan-
da, deputado Rafael. Bom dia, deputado Edivaldo. O Parecer nº 811, 
de autoria da CCJ, é contrário ao Projeto de Lei nº 659, de autoria do 
deputado Dr. Yglésio. O Deputado está pedindo para retirar de pauta. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Senhor Presidente, 
o 3, 4 e o 5, aí gostaria que fosse apreciado o 6, o 7 e retirado também 
o 8, por gentileza, hoje. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Retiremos, então, a pedido do autor, os itens 3, 4, 5 e 8. O 5 é do depu-
tado Wellington, deputado Yglésio. 

O SENHOR DEPUTADO Dr. YGLÉSIO – Não. Deputado 
Wellington, não. 05 aqui está meu. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
É porque atualizou aqui, eu vou pedir para levar com a ordem atualiza-
da para V. EXª. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu acho 
que já foi atualizado com a retirada e ficaram apenas os dois. Obrigado, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Item 4 da pauta, Parecer 814, da CCJ, contrário ao Projeto de Lei 259, 
de autoria do Deputado Yglésio, (lê). 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Senhor Presidente, 
se o Senhor me permite fazer um breve encaminhamento?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Pois não.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Primeiro, eu quero 
agradecer a disponibilidade da Casa, do líder do Governo Deputado 
Marco Aurélio para tratar desse tão relevante assunto, que é a política 
de acolhimento de crianças que são abandonadas ou em litígios familia-
res. Isso é muito diferente de adoção. É um passo importante no sentido 
de políticas públicas que garantam, de fato, direito à paz dentro do am-
biente familiar. “Paz” mesmo com “z” e não, obrigatoriamente, pais em 
momentos que, muitas vezes, a convivência com a família termina sen-
do extremamente nociva à vida dessas crianças e desses adolescentes. 
Portanto, é uma decisão importante desta Casa e eu aproveito para lhe 
parabenizar também por ter participado dessa articulação importante. 
Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Nós vamos apreciar o parecer. Deputado Yglésio, V. Ex.ª já conversou 
com o líder do Blocão e dos demais blocos no sentido do entendimento 
para rejeitar o Parecer da CCJ?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Eu conversei com o 
líder do Blocão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marco Aurélio, nós estamos apreciando o Parecer da CCJ 
referente a um Projeto de Lei que foi contrário ao Projeto de Lei de 
deputado Yglésio, alguma orientação? 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 
Nós entendemos que as matérias precisam ser aprovadas e o Executivo 
avalia sobre se há algum veto parcial ou não, mas nós entendemos que 
as matérias podem ser aprovadas e a orientação é votar pela aprovação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Então vou pedir a atenção dos senhores e das senhoras para a forma de 
votação porque os deputados que aprovarem, ainda não é a votação, eu 
estou só explicando, que aprovarem o Parecer da CCJ, quiserem vo-
tar pela manutenção deverão permanecer como estão, e os deputados 
que quiserem votar para derrubar o Parecer da CCJ, ou seja, aprovar 
o Projeto de Lei deverão se manifestar ou ficar de pé. Em votação, os 
deputados que aprovam o Parecer da CCJ, deputados Antônio e Thaiza, 
deputado Carlinhos, Parecer rejeitado, Projeto de Lei aprovado. Aliás, 
volta a tramitar nas outras Comissões. Requerimentos à deliberação do 
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Plenário. Requerimento nº 391, de autoria do deputado Wellington do 
Curso (lê). Foi indeferido pela Mesa, na sessão anterior. O autor recor-
reu ao plenário. Em votação. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, havia pedido para fazer encaminhamento, por gentileza. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vossa Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – E 
aproveito para fazer também uma consideração e uma solicitação à 
Mesa que os requerimentos subsequentes. O requerimento nº 010 e o 
11, que é o requerimento nº 392 e o 393, pelo adiantar da hora, que 
V.Exa. possa colocar na pauta de amanhã, até porque eu tenho mais seis 
requerimentos para deliberação da Mesa, que também eu vou pedir a 
retirada de pauta deixando só um também para que V.Exa. possa fazer 
essas alterações, por gentileza. Então, permanece só esse aí, o 391. Os 
outros dois na sequência, o Senhor pode retirar de pauta e colocar na 
pauta na próxima sessão, por favor. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, só um instante. Pode ir se deslocando, nós come-
temos um equívoco aqui, faltou analisar um projeto. Um parecer aqui 
da CCJ. Peço atenção de todos. Parecer nº 811, de autoria da Comis-
são de Constituição e Justiça (lê). É o mesmo encaminhamento. Peço 
a atenção de todos para votação que vai ser iniciada, os deputados que 
aprovam o Parecer permaneçam como estão. Os deputados que rejeitam 
o Parecer, queiram se manifestar ou ficar de pé. Senhores Deputados, 
nós estamos em votação. Peço que prestemos atenção. Parecer rejeita-
do. O projeto de lei volta a tramitar. Deputado Wellington, V.Exa. pode 
iniciar o seu encaminhamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) - Senhor Presidente, aproveitamos o tempo concedido 
para que possamos solicitar ao Plenário a aprovação desse Requerimen-
to. Nós apresentamos o Requerimento na semana passada. O Requeri-
mento foi rejeitado pela Mesa e nós solicitamos a aprovação por parte 
do Plenário, que os deputados sejam ouvidos, os deputados possam 
apreciar e possam autorizar também o Requerimento. O Requerimento 
n° 391, de nossa autoria, solicita que seja encaminhado o Expediente ao 
Governo do Estado do Maranhão, Governador Flávio Dino, e ao Secre-
tário de Segurança Pública, o senhor Jeferson Portela, solicitando infor-
mações referentes ao quantitativo da Polícia Militar, da Polícia Civil, 
do Corpo de Bombeiros, Agentes Penitenciários, concursados, contra-
tados, seletivados, bem como o número de aposentados nas respectivas 
corporações e a projeção dessas aposentadorias. Esse Requerimento já 
tramita desde o ano passado, desde 2020, final do ano. Somente agora 
está sendo apreciado. E aproveitamos também para solicitar a previsão 
dessas aposentadorias para 2021. E qual o teor, qual o objetivo? Nós 
não temos transparência por parte do governo do Estado com relação à 
quantidade do efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, de agentes peni-
tenciários. Estou solicitando ao governo do Estado para que nós possa-
mos verificar realmente o que está acontecendo. Nós temos solicitado 
permanentemente ao governo do Estado a nomeação de aprovados em 
concursos públicos e nós não temos essa relação, esse efetivo atuali-
zado por parte do governo do Estado. O governo do Estado já gastou 
muito dinheiro com propaganda mentirosa, com propaganda enganosa, 
dizendo que o efetivo do estado do Maranhão da Polícia Militar é de 15 
mil homens e nós tínhamos um documento de 2018 que dava conta que 
o estado do Maranhão só tinha aproximadamente 11.900 policiais. En-
tão, precisamos desse número atualizado para que o governo do Estado 
possa apresentar à Assembleia Legislativa e principalmente a luta que 
nós temos travado pela nomeação de todos aprovados em concursos pú-
blicos no estado do Maranhão: IPREV, SEGEP, DETRAN, PROCON, 
Polícia Militar, Polícia Civil e por falta de transparência estamos soli-
citando ao governo do Estado que possa apresentar o efetivo da Polícia 
Militar, da Polícia Civil e de agentes penitenciários. E o mais grave, 
nós temos segurança privada, vigilantes sendo usados na segurança à 
sociedade em detrimento dos aprovados em concursos públicos. E é por 
isso que nós estamos solicitando transparência ao governo do Estado e 

que possa apresentar a relação de todos os policiais militares, policiais 
civis e agentes penitenciários do estado do Maranhão. Era o que tínha-
mos para o momento, Senhor Presidente, solicitando a benevolência de 
todos para que possa ser aprovado o Requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Os Deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam como 
estão. Mantida, com o voto contrário do deputado Wellington. Os ou-
tros Requerimentos, o deputado pediu para tirar de Ordem, deputado 
Neto votou contra também. Os itens 6 e 7 foram retirados, a pedido 
do autor. Requerimento nº 021, de autoria do deputado Adriano soli-
citando que sejam desarquivados os Projetos de Lei nº 282 e 362, de 
sua autoria. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado. Requerimento nº 022, de autoria do deputado Dr. Yglésio (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Requerimento nº 022, de autoria do deputado 
Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 024, de autoria 
do deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os depu-
tados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 
nº 027, de autoria do deputado Duarte Júnior (lê). Em Discussão. Em 
Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 
Esses pedidos de urgência que não têm parecer ainda, já ficam imediata-
mente encaminhados para as comissões para que apreciem também em 
regime de urgência. Requerimentos nº 028 a 041 e 043 a 078, todos de 
autoria do deputado Wellington do Curso, solicitando que seja enviada 
a Mensagem de Congratulação pela posse do Exmos. Prefeitos do Esta-
do do Maranhão desejando-lhes sucesso à frente da administração pú-
blica municipal. Em Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 084, de autoria 
do deputado Rildo Amaral (lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados 
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 
091, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Em Discussão. 
Em Votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 013, de 
autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a deputada 
Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Requerimento nº 018, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, Questão de Ordem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Na sequência aí, o requerimento 018, 023, 082, 088, 
087, e o 089, que V. Ex.ª possa colocá-los na Ordem do Dia de amanhã, 
tendo em vista o adiantado da hora, quero me inscrever para discutir to-
dos, e aí teríamos quase uma hora de discussão. E o Senhor me autoriza 
somente a discutir o 089, que é o último da relação, que é o item 25, 
o Senhor me autoriza a discutir somente o 25 e aos outros eu retiro de 
pauta e coloca na pauta de amanhã, por favor!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O primeiro já foi apreciado. Do item 16 ao item 20 ficam transferidos 
para a sessão de amanhã. O Deputado terá 05 minutos para encaminhar 
o requerimento 089. Solicitando para que seja encaminhado o expe-
diente ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Senhor Se-
cretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, que 
expliquem os motivos pelos quais há vigilantes atuando na Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, inclusive com a marca do Governo 
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do Estado e slogan de programa intitulado: Centro Seguro. Deputado 
Wellington, 05 minutos, para V. Ex.ª encaminhar. Refere-se ao item 21.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, ocupamos a Tribuna da Assem-
bleia Legislativa para destacar o nosso Requerimento, a nossa solicita-
ção, mas antes quero fazer inclusive o registro e ser solidário ao amigo 
vereador Jackson, da cidade de Pastos Bons, um incidente que ocorreu 
no último final de semana e inclusive estamos solicitando a apuração, 
por parte do Governo do Estado e da Secretaria de Segurança Pública 
desse incidente envolvendo o vereador Jackson, receba a nossa solida-
riedade, receba o nossos apoio e a possibilidade, inclusive de abuso de 
autoridade, de abuso de poder, por parte de membros da Polícia Mili-
tar da cidade de Pastos Bons. Já estamos solicitando as informações 
necessárias, já estamos fazendo um Requerimento, inclusive para que 
possa ser concluída a investigação e mandar a cópia da investigação 
para a Assembleia Legislativa, Assembleia Legislativa acompanhar o 
que aconteceu e, mais uma vez, o nosso apoio, a nossa solidariedade ao 
vereador Jackson, vereador atuante, vereador prestativo, vereador que 
tem todo respeito na cidade de Pastos Bons e chegou ao nosso conhe-
cimento essa arbitrariedade que aconteceu na cidade de Pastos Bons, 
estamos solicitando, por meio de Requerimento na Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, para que possa investigar, possa apurar 
essas irregularidades o que aconteceu principalmente de abuso de po-
der, solicitando cópia do documento, cópia do Inquérito ao delegado da 
cidade de São João dos Patos para que possa mandar para a Assembleia 
Legislativa para que nós possamos verificar o que realmente aconteceu, 
mas aproveitamos a tribuna da Assembleia para registrar o nosso apoio 
e solidariedade ao vereador Jackson e muitas notas também já foram 
emitidas de alunos, de professores na cidade tendo em vista o respeito 
que o Vereador Jackson tem na cidade. É um jovem vereador, iniciando 
seu segundo mandato e é inadmissível que ele possa ser perseguido, 
molestado da forma como aconteceu na cidade de Pastos Bons. Então, 
Vereador Jackson, conte com nosso apoio, conte com nossa atenção. 
Estamos na defesa e solidariedade do Vereador Jackson na cidade de 
Pastos Bons. Senhor Presidente, o motivo de nosso requerimento é soli-
citar transparência por parte do governo do Estado e as informações do 
Governo do Estado por conta de um episódio que veio à tona na semana 
passada e nós apresentamos um requerimento para que o Governo do 
Estado possa se explicar. O requerimento é o Requerimento nº 089. 
Seja encaminhado expediente ao Governo do Estado e ao secretário de 
Segurança Pública que explique os motivos pelos quais há vigilantes 
atuando na segurança pública do estado do Maranhão, inclusive com a 
logomarca do governo do Estado com o slogan intitulado Centro Segu-
ro. Já fizemos a denúncia ao Ministério Público. Estamos aguardando 
o posicionamento do Ministério Público. Já noticiamos também a Polí-
cia Federal para que possa investigar e estamos solicitando o Governo 
do Estado que possa explicar. O Governo do Estado continua calado. 
Solicitamos à base do governo. Solicitamos ao líder do governo que 
se posicionasse. Porque as viaturas sendo utilizadas, são viaturas com 
logomarca do Governo do Estado e o mais grave, vigilantes, segurança 
privada, fazendo o serviço da Polícia Militar do Estado do Maranhão, 
detendo, algemando, prendendo. E aqui nós temos a imagem de um 
homem deitado com o rosto no chão, algemado com as mãos para trás 
e próximo do coturno de um vigilante de segurança privada, isso é um 
cúmulo, é um absurdo. E nós estamos solicitando ao Governo do Esta-
do explicações, nós temos 1.700 policiais militares aprovados, prontos 
para atuar na segurança pública do Estado do Maranhão e já tínhamos 
denunciado aqui. Único órgão que o Governo do Estado não tem como 
colocar... falávamos disso, mas o absurdo chegou. O único órgão que 
o Governo do Estado não tem como colocar terceirizado, contratação 
temporária, é na segurança pública. Não tem como colocar arma na 
mão de qualquer cidadão, tem que ter treinamento, tem que ter o Curso 
de Formação para ser policial militar, para ser policial civil. Só que 
o absurdo chegou, vigilantes, segurança privada, sendo utilizado pelo 
Governo do Estado para deter as pessoas, para prender as pessoas, para 
algemar as pessoas. Isso é usurpação da função pública. Usurpação da 
função do policial, para ser policial tem que ser treinado, tem que fazer 

curso de formação. E aqui o Governo do Estado não dá nenhuma in-
formação, não responde nenhuma informação, está calado, está mudo. 
Precisamos das informações do Governo do Estado do Maranhão, a uti-
lização de segurança, a utilização de segurança privada de vigilantes 
na segurança da população. Isso é crime, isso é um crime. Já pensou se 
qualquer prefeito, qualquer empresário comece a contratar empresa de 
vigilância e a empresa de vigilância tem autoridade para prender, para 
deter. Coronéis da Polícia Militar, oficiais da Polícia Militar, praças da 
Polícia Militar estão indignados com o que está acontecendo. Isso é 
função do policial militar, tem que equipar a Polícia Militar, tem que 
melhorar a Polícia Militar, tem que nomear mais policiais na Polícia 
Militar, tem que contratar mais policiais, por meio de concurso. Tem 
quer equipar com mais armas, mais viaturas, mas não colocando vigi-
lantes para fazer a prisão do cidadão, aonde vamos chegar? Eu sei que 
o Governador comunista Flávio Dino não gosta de policial. Não gosta 
de policial militar, não gosta de policial civil, mas o mínimo de respeito 
pela Polícia Militar, pela Polícia Civil tem que ter. E vigilante não está 
preparado e muito menos autorizado. Constituição do Estado, Consti-
tuição Federal para realizar a prisão, realizar a detenção do cidadão. E é 
por solicitamos à Mesa para que possa autorizar aprovação do requeri-
mento para que o Governo do Estado possa explicar o que está aconte-
cendo no Centro Histórico, no centro de São Luís com essas prisões por 
agentes vigilantes, por agentes privados em detrimento de aprovados 
em concursos, em detrimento de policiais militares. Eu acredito que o 
Requerimento possa ser aprovado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– O Deputado Rafael Leitoa está participando remotamente, por estar 
gripado, pediu para encaminhar. Deputado Rafael, V.Exa. tem cinco 
minutos.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Bom dia colegas, Senhores Deputados, Presidente, Mesa. Pri-
meiro, quero parabenizar V.Exa., Presidente Othelino, por proporcionar 
hoje um momento histórico da Assembleia Legislativa dando... quando 
do pronunciamento da Deputada Andreia pela tribuna da Assembleia 
Legislativa. Confesso também que fiquei emocionado ao ver essas be-
líssimas imagens e parabenizo a Deputada Andreia por esse discurso 
corajoso e a sua atuação parlamentar sempre firme na defesa do povo 
do nosso estado. Quanto ao Requerimento do Deputado Wellington do 
Curso, eu estive conversando com ele na semana passada, pois ele já 
levou o tema em debate ao Plenário da Assembleia, estivemos conver-
sando com a Secretaria das Cidades, ocorre que este projeto, Deputado 
Wellington e demais colegas Parlamentares, é um projeto Centro Segu-
ro que utiliza a vigilância armada patrimonial para segurança dos bens 
públicos que estão sob tutela do estado, os prédios públicos. E para que 
não haja tantos postos de vigilância armada, uma questão inclusive de 
economicidade por parte dos recursos públicos, foi instituída uma ron-
da, uma ronda para que possam ali de forma mais efetiva a vigilância 
dos prédios públicos sob a tutela obviamente do Governo do Estado e, 
consequentemente, ajudando a nossa Polícia Militar, no que diz respeito 
à segurança pública. Esta foto que o Deputado Wellington se refere foi 
um fato isolado, este cidadão que aí está foi na verdade encaminhado, 
pois estaria cometendo um furto de uma bomba em um desses prédios, 
foi acionado aí a vigilância e obviamente foi comunicado à Polícia Mi-
litar que efetuou o decorrer de toda a ação, uma foto que mostra, de 
fato, o vigilante armado ajudando ali a Polícia Militar a fazer a segu-
rança ostensiva e não a vigilância armada, usurpando a função que é 
da Polícia Militar. Essa metodologia com relação ao Centro Seguro, 
ela se diz respeito na parte de rondas em torno do Centro Histórico da 
Cidade de São Luís para ajudar a nossa Polícia Militar. Quero dizer ao 
Deputado Wellington que o Governador Flávio Dino é o Governador 
que mais gosta da nossa Polícia Militar, pois nenhum outro Estado fez 
tantas promoções quanto o Governador Flávio Dino, nenhum outro Go-
verno do Estado nomeou tanto policiais militares, como o Governador 
Flávio Dino e continuará nomeando, dando garantia e qualidade à nossa 
Polícia Militar, todo dia com novos investimentos, com viaturas. Inclu-
sive agora, recentemente, o Governador Flávio Dino e o Secretário de 
Segurança Jefferson Portela, entregarão mais umas centenas de viaturas 
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para ajudar cada vez mais a nossa Polícia Militar. No mês que vem mais 
50 policiais serão nomeados pelo Governador Flávio Dino, para ajudar 
o efetivo da nossa Polícia Militar. Por isso, Senhor Presidente, eu creio 
que este requerimento, infelizmente, mais um alarde da Oposição no 
que diz respeito a esse fato que na verdade ajuda em muito a segurança 
pública no Centro Histórico de São Luís, e solicito que a Mesa indefira 
o Requerimento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação. Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende.

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Requerimento indeferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Presidente, solicitar a V. Ex.ª que possa colocar na 
pauta da próxima sessão para que a gente possa consultar o Plenário, 
ouvir o Plenário, e só justificando ao Deputado Rafael Leitoa, Deputado 
Rafael Leitoa, obrigado pelos esclarecimentos, mas, como no mundo 
jurídico a gente precisa de documento, de provas, que o Governo do Es-
tado possa emitir de forma a nota oficial, porque caso, nós precisarmos 
ajuizar alguma ação, precisando prestar algum esclarecimento, já que 
acionamos o Ministério Público e a Polícia Federal, nós tenhamos do-
cumento oficial por parte do Governo do Estado. Então, agradeço a V. 
Ex.ª por fazer a defesa, inclusive a solicitação para que fosse negado o 
requerimento, mas aí, com todo o respeito a V. Ex.ª, pedir ao Presidente 
que possa solicitar a apreciação ao plenário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Está incluído na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento nº 042/2021, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja en-
viado Mensagem de Pesar aos familiares do Dr. Antônio Fonseca pelo 
seu falecimento ocorrido em 06 de fevereiro do corrente ano. Como 
vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o Requerimento. 

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

Ata da Quarta Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da 
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, realizada 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) Deputados (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. 
O Presidente em nome do povo e invocando a proteção de Deus,  decla-
rou aberta a Sessão determinando a leitura do texto bíblico, da Ata da 
sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a palavra aos (as) Depu-
tados (as): Doutor Yglésio, Wellington do Curso e Daniela Tema. Não 
havendo mais oradores inscritos no tempo regimental destinado a este 
turno dos trabalhos, o Presidente informou que não havia matéria para 
ser apreciada na Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar, a Sessão 
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada, será devida-
mente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel 
Beckman, em São Luís, 17 de fevereiro de 2021.

Deputado Glalbert Cutrim
Presidente, em exercício,

Deputado Wellington do Curso
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO TER-
MO DE CESSÃO DE USO N.º 0002/2019. PARTES: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IFMA, 
firmam entre si o segundo apostilamento ao referido termo de cessão de 
uso. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000301, de 
16/02/2021, no valor de R$ 356.231,63 (trezentos e cinquenta e seis 
mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) para fazer 
face às despesas inerentes a este Contrato, durante o corrente exercício. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assem-
bleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legis-
lativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão 
Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.93.02 – Restituições; Ação: 
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa 
no Estado do Maranhão; Fonte de recursos: 0.1.01.000000 - Recursos 
Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: Cessão de uso gratuito e tem-
porário de bem móvel. Instrumento Legal: Termo de Cessão de Uso nº 
002/2019. Valor: R$ 404.420,31. Gestor: José Alexandre Diniz Lopes. 
Informações Complementares: Valor pré empenhado para o exercício 
atual. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Proces-
so Administrativo n.º 0096/2021-ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 
24/02/2021. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto 
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– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São 
Luís–MA, 24 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procu-
rador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 008/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA SIAT – SOCIEDADE INDUSTRIAL 
DE APLICAÇÕES TÉCNICAS LTDA., firmam entre si o quinto apos-
tilamento ao referido contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empe-
nho n.º 2021NE000321, de 18/02/2021, no valor de R$ 23.843,52 (vinte 
e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) 
para fazer face às despesas inerentes a este Contrato, durante o cor-
rente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Fun-
ção: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 
0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.39.17 – Ma-
nutenção de Máquinas e Equipamentos; Ação: 4628 – Atuação Legisla-
tiva; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Maranhão (Manuten-
ção); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários – Tesouro 
- 0101000000; Histórico: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e operacio-
nal dos equipamentos com fornecimento de peças e materiais para sis-
tema de ar condicionado e refrigeração da ALEMA. Instrumento Legal: 
CT 008/2019, vigência 14.02.2020 a 13.02.2021, valor do contrato: R$ 
717.697,92 (serviços). BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 
8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0072/2021-ALEMA. DATA 
DA ASSINATURA: 24/02/2021. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. São Luís–MA, 24 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
009/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2758/2020-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 09 de março às 09:30h, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br para aquisição de materiais de consumo tipo café torrado 
e moído, leite em pó integral, açúcar refinado e adoçante sucralose para 
ALEMA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos 
sítios www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Licitações, 
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da 
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, 
etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 22 de fevereiro 
de 2021. Alexandre Henrique Pereira da Silva. Pregoeiro da ALEMA

APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDA-
DE em face da Empresa RIDE COMÉRCIO LOCAÇÕES E CO-
MÉRCIO SERVIÇOS EIRELI (CNPJ n.º 04.570.219/0001-87), 
contratada através da Ata de Registro de Preços n.º 041/2019, decor-
rente do Pregão Presencial n.º 010/2019, oriunda do Processo Admi-
nistrativo n.º 2622/2019-AL e 2039/2020-AL, descumpriu totalmente 
as obrigações assumidas, causando prejuízos a esta Administração. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aplicada a penalidade de multa no 
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento, que perfaz a quantia de R$ 146,77 (cento e quarenta e 
seis reais e setenta e sete centavos), consoante determina a Cláusula 
Décima Primeira do Termo de Referência (Anexo I – Pregão Presencial 
010/2019). CLÁUSULA SEGUNDA:  Fica aplicada, também, a pena-
lidade de suspensão temporária de licitar e assinar contratos com 
esta Assembleia Legislativa pelo prazo de 02 (dois) anos, consoante 
determina o art. 87, inciso III da Lei n.º 8.666/1993. BASE LEGAL: 
Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 2039/2020.  DATA DE 
ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2021. ASSINATURA: Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente – Contratante. São Luís – MA, 24 de fevereiro de 
2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO
Procurador-Geral




