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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide 
Coutinho.

Primeira Secretária, Senhora Deputada Andrea Martins Rezende. 
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César 
Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius 
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula e Zito 
Rolim. Participaram remotamente os Senhores (as) Deputadas (as): 
Antônio Pereira e Edivaldo Holanda. 

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, De-
tinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araú-
jo, Fábio Braga, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa e Ricardo Rios.

I – ABERTURA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - Em nome do povo e invocando a prote-
ção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, a Senhora Segunda Se-
cretária para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DE-
PUTADA BETEL GOMES (Lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhora 
Presidente.

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

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 098 / 2021

Institui no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado do Maranhão o “Dia 
da Adoção Animal”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do 
Maranhão o “Dia da Adoção Animal”, a ser celebrada anualmente, no 
dia 04 de outubro.

Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 24 de fevereiro de 2021. - WENDELL LA-
GES - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O abandono animal está presente em todos os Estados do Brasil, 
e demonstrando ser algo crescente. Abandonar ou maltratar animais é 
crime previsto em lei Federal. Assim como muitos animais são amados 
por seus tutores, outros são descartados como mercadorias sem valor. 

 Segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) apre-
sentam que existem cerca de 30 milhões de animais abandonados nas 
ruas no Brasil, destes 20 milhões são cachorros e 10 milhões são gatos. 
No país, o abandono é uma realidade comum no dia a dia das ONGs e 
nas cidades como um todo. Os descartes acontecem também em par-
ques, praças, estradas e portas de pet shops. 

A grande importância de torna-lo um dia direcionado totalmente 
a adoção de animais, faz com que esses números e dados diminuam. 
Podem ser elaborados eventos de adoções, facilitando os animais de 
encontrarem o seu tutor.

Devido a relevância do assunto, contamos, uma vez mais com 
o indispensável apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta 
importante propositura que trará muitos benefícios para a população de 
nosso Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BEQUIMÃO, EM 24 DE FEVEREIRODE 2021. - WEN-
DELL LAGES - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 099 / 2021

institui, em todo território Ma-
ranhense o selo “PET Friendly” como 
forma de certificação oficial aos esta-
belecimentos privados ou públicos que 
promovam o bem-estar animal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

Art. 1º - Fica instituído a criação do selo “PET Friendly” a ser 
realizado no Estado do Maranhão, com o objetivo de certificação ofi-
cial, lojas, bares e restaurantes que autorizem a entrada, circulação e 
permanecia de animais de estimação acompanhado dos donos.

Art. 2º -  A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Maranhão – Fecomércio - MA, fica responsável pelo pla-
nejamento e execução das ações que serão desenvolvidas para o cadas-
tramento dos comerciantes e lojistas interessados. 

Art. 3º -   Esta lei entrará em vigor após publicação.

Sala das Sessões, em 22 de Fevereiro de 2021. - wendell lages 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

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.

Existe uma demanda crescente para que os animais de estimação 
possam entrar e permanecer em todos os lugares e a adesão desses no-
vos setores. É de suma importância a sensibilidade dos empreendedores 
para absorver esta demanda da sociedade. E isto gera impacto no nosso 
desenvolvimento econômico.

Os pets ganharam espaço e grande importância na rotina dos seus 
donos e cada vez mais nos deparamos com situações diárias onde os 
animais são companheiros inseparáveis das famílias. No entanto em 
grande parte dos estabelecimentos ainda existem objeções aos animais 
de estimação sem justificativa aos usuários. 

Dessa forma, neste contexto, diante do grande número de animais 
existentes hoje nos lares e o afeto criado com seus donos, esse gesto 
será de grande importância aos apreciadores de animais de estimação e 
conseguinte fomentará a economia local, pois mais espaços serão fre-
quentados por públicos acompanhados dos seu pets.

Em razão do exposto, solicito aos nobres pares que aprovem este 
Projeto de Lei que institui o selo “PET Friendly” como forma de cer-
tificação oficial para incentivar a circulação de animais de estimação e 
seus donos nos estabelecimentos comerciais.

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

PROJETO DE LEI Nº 100/2021

DISPÕE SOBRE POLÍTICA DE 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
NOS AMBIENTES EDUCACIONAIS 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1.º - Fica assegurado à criança e ao adolescente o direito 
a dignidade e respeito, coibindo-se discriminações, crueldade e opres-
sões, especialmente àquelas ocorridas pela intimidação e violências 
físicas ou psicológicas, nos ambientes educacionais do Estado do Ma-
ranhão.

§ 1º - Sem prejuízo da garantia de direitos previstos no caput, fica 
assegurado ambiente laboral saudável aos profissionais que exercem 
suas atividades nas escolas públicas do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Para efeitos de aplicação desta lei, considera-se:
I - criança a pessoa até doze anos de idade incompletos;
II – adolescente a pessoa entre doze e dezoito anos de idade in-

completos;
III – violência uso intencional de força física ou qualquer espec-

tro de poder, ameaçadores ou reais, contra si mesmo, contra outra pes-
soa ou contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham grande 
probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau 
desenvolvimento ou privação.

IV – ambiente educacional, toda instituição de ensino que preste 
serviços de educação em qualquer nível de aprendizado.  

§1º – O enfrentamento à violência nos ambientes educacionais 
engloba as plataformas e ambientes virtuais de aulas remotas, bem 
como quaisquer outras formas criadas e institucionalizadas para difusão 
do conhecimento.

Art. 3º - São exemplos de violência:
I – física, toda e qualquer ação humana que gere lesão corporal, 

seja ela levíssima, leve, grave ou gravíssima; 
II – psicológica, toda e qualquer ação humana que cause dano 

emocional ou diminuição da autoestima; 
Art. 4º - Para fins de aplicação desta lei, as escolas estaduais de-

verão instituir um Comitê de Enfrentamento à Violência, em cada uma 
das unidades de ensino, com o objetivo de enfrentar e coibir, impedindo 
práticas sociais danosas para a coletividade educacional.

Parágrafo único – O Comitê será composto por dois professores 
de carreira, que tenham afinidade com a causa, sob coordenação de um 
membro de confiança definido pela diretoria escolar.

Art. 5º - São atribuições dos Comitês de Enfrentamento à 
Violência, sem prejuízo de outras que lhes sejam atribuídas:

I - prevenir e combater a prática de violências nos ambientes edu-
cacionais, mesmo que na modalidade remota;

II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implemen-
tação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do pro-
blema;

III - implementar e disseminar campanhas de educação, cons-
cientização e informação;

IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e 
responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores;

V - mediar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e 
aos agressores;

VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e 
a sociedade, como forma de identificação e conscientização do proble-
ma e forma de preveni-lo e combatê-lo;

VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a 
terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua;

VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, pri-
vilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a 
efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil;

IX – produzir e publicar relatórios bimestrais das ocorrências de 
violências, nos ambientes educacionais.
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X – promove busca ativa de crianças e adolescentes afetados pe-

las violências, a fim de reinseri-las no ambiente escolar. 
§ 1º - Fica facultado à Diretoria Escolar definições de atribuições 

ao Comitê de Enfrentamento à Violência, desde que tenham pertinência 
com a causa. 

Art. 6º - O poder executivo do Estado do Maranhão regulamen-
tará o disposto na presente lei em noventa dias a contar da publicação 
regulamentando procedimentos e esferas de competência de órgãos res-
ponsáveis.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias ou suplementares. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) 
dias da data de sua publicação oficial. 

Sala das Sessões, em 16 de Fevereiro de 2021. - DR. YGLÉSIO 
- DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo criar ambientes edu-
cacionais saudáveis para docentes e discentes, bem como para demais 
envolvidos no processo de educação. A proteção de crianças e adoles-
centes no ambiente educacional é dever de toda a coletividade. Promo-
ver o respeito mútuo é garantia de saúde mental do trabalhador. São, 
pois, inaceitáveis práticas de violências no ambiente educacional.

A Constituição Federal de 1988 preceitua que:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegu-

rar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivên-
cia familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.     

No mesmo sentido, prevê a Constituição do Estado do Maranhão, 
in: 

Art. 252 – A família, a sociedade e o Estado promoverão ações 
que assegurem à criança, ao adolescente e ao jovem, prioritariamente, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, 
à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivên-
cia familiar e comunitária, colocando-os a salvo de toda forma de ne-
gligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

O meio ambiente de trabalho equilibrado é, tanto quanto os de-
mais, garantia fundamental. Sabe-se que o espaço laboral é o lugar onde 
as pessoas passam a maior parte de suas vidas, sendo local de trabalho 
para uns e de estudo para outros. Os efeitos advindos da convivência 
transcendem o ambiente atingindo diretamente a qualidade de vida dos 
profissionais. 

Portanto, deixar de combater violências no ambiente educacional 
afronta de crianças e adolescentes bem como dos profissionais, uma vez 
que se espera a manutenção de um espaço saudável nesses ambientes. 

A sociedade que é incapaz de manter boas práticas no ambiente 
educacional não se sustenta.  Por essa razão, importante definir diretri-
zes e ações efetivas no enfrentamento violência em ambientes educa-
cionais. 

Destarte, o presente projeto promove política pública de enfren-
tamento à violência nos ambientes educacionais, Razão pela qual, soli-
cito apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 16 de Fevereiro de 2021. - DR. YGLÉSIO 
- DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002 /2021

Altera o art. 38, à Resolução Le-
gislativa nº 449 de 24 de junho de 2004 
(Regimento Interno da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão).

Art. 1º - O caput do art. 38, da Resolução Legislativa nº 449, de 
24 de junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação.

“Art. 38. As Comissões terão um Presidente e um Vice-Presiden-
te, eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos compo-
nentes eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição.”

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

            
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN”, em 24 de fevereiro de 2021. - ZÉ INÁCIO 
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003 /2021

Concede Medalha do Mérito Legis-
lativo Manuel Beckman ao Senhor Fran-
cisco de Sousa Ferreira, FRANSOUFER.

 
Art. 1º - Fica concedido a Medalha do Mérito Legislativo “Ma-

noel Bequimão” ao Francisco de Sousa Ferreira, FRANSOUFER, natu-
ral de Bequimão/MA, no povoado Mojó.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 23 de fevereiro de 2021. - É 
de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Esta-
dual – PT

JUSTIFICATIVA

Francisco de Sousa Ferreira, FRANSOUFER, pintor e escultor, 
nasceu em 9 de junho de 1958 no povoado de Mojó na cidade de Be-
quimão, Maranhão.

O primeiro contato de Fransouver com a arte foi no primário 
quando transfere-se para São Luís e aqui participa de exposições cole-
tivas no colégio. Cursa o ginasial na Escola Nacional de Aprendizagem 
Comercial/SENAC e o científico no Liceu Maranhense. Paralelamente 
participa de salões, concursos e exposições coletivas de arte na capital 
São Luís. 

No início da década de 1970, ainda no Maranhão como Francisco 
Sousa Ferreira, tentava passar para a tela as fantasias que povoavam 
a sua imaginação de menino pobre da Baixada. Sem saber, assumia o 
Surrealismo, movimento artístico lançado na França na década de 1920 
e que se caracterizava pela expressão espontânea e automática, regrada 
apenas pelos impulsos do inconsciente. Esse movimento cultural que 
teve grandes expressões como André Breton, Salvador Dalí e De Chiri-
co, proclamava a prevalência absoluta do sonho, do instinto, do desejo, 
inspirado pela Psicanálise. 

Estuda com Nagy Lages, pintor húngaro, desenho e pintura que 
influenciaria decisivamente sua carreira, ensinando-lhe o manusear do 
pincel e da espátula, a dosar as cores, a usar a luz, a desvencilhá-lo das 
formas anatômicas, atreladas ao estilo clássico e libertá-lo das amarras 
das escolas, seguidas pela maioria dos colegas maranhenses, adotando 
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um estilo próprio por meio do qual pudesse melhor expressar- se. Em 
1975, muda para Brasília onde cursa artes no Centro de Ensino Ele-
fante Branco (Universidade de Brasília). Em 1977 volta a São Luís do 
Maranhão, onde faz dois cursos de extensão em arte promovidos pela 
Universidade Federal do Maranhão e a Fundação Cultural do Estado.

Simples, despojado de vaidades e destituído de ambições, Fran-
soufer já foi tema de monografias, teses, documentários, capítulos de 
livros sobre Cerâmica no Nordeste, Artes no Brasil, Artes no Maranhão. 

Faz parte, como membro correspondente da Academia de Letras 
e Artes de Paranapuã, no Rio de Janeiro. A Telemar em 2000 selecionou 
dez obras suas, reproduzidas em 2 milhões de cartões telefônicos, com 
uma tiragem de 200 mil de cada quadro. Em todos esses anos, a pre-
servação da natureza tem sido a proposta de Fransoufer, convidado em 
1980, para abrir a Semana do Meio Ambiente com uma mostra realiza-
da no saguão da agência do Banco Central, promovida pelo Ministério 
de Minas e Energia, sendo-lhe concedido o Escudo de Prata, pela pos-
tura pacifista adotada, portanto, alguns anos antes da onda pró-ecologia 
que ora sensibiliza os brasileiros. 

Atualmente o renomado artista plástico FRANSOUFER, des-
de o início da pandemia e a paralisação de eventos culturais em todo 
país, está em distanciamento social em seu Ateliê Central, no Instituto 
FRANSOUFER, na Fazenda Canaã, em Bequimão/MA.

E ao longo dos últimos meses, ele ocupa seu tempo produzindo 
novas coleções de obras com pinturas, com óleo sobre tela, e produ-
zindo novas esculturas em cerâmica. Ao mesmo tempo, amplia o seu 
museu a céu aberto, que já tem mais de 200 esculturas, em tamanho 
natural, e muito conhecidas em diversos países.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 23 de fevereiro de 2021. - É 
de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Esta-
dual – PT

MOÇÃO Nº 015/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos o envio de 
Moção de Aplausos a José Gonçalo de Sousa Filho, parabenizando-o 
pela posse no cargo de Desembargador do Tribunal de justiça do Estado 
do Maranhão. 

Tendo em vista, seu brilhante trabalho junto a 3ª Vara Criminal 
da Comarca de São Luís – MA, como Juiz no Tribunal Regional Elei-
toral do Estado do Maranhão, assim como toda sua trajetória marcada 
pela idoneidade e respeito às pessoas. É motivo de orgulho para toda a 
população maranhense tê-lo agora como membro da mais alta instância 
jurídica estadual, que com certeza irá superintender com trabalho, dedi-
cação e elevado desempenho, agregando valores e credibilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas nesta mo-
ção de aplausos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de fe-
vereiro de 2021. - ARISTON RIBEIRO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 106/2021

Requer o registro da Frente Parlamentar contra o fechamento de 
agências bancárias no Estado do Maranhão. 

Senhor Presidente,
Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/2016 requeremos 

a Vossa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da Frente 

Parlamentar contra o fechamento de agências bancárias no Estado do 
Maranhão.

São Luís(MA), 02 de fevereiro de 2021. - Prof. Marco Aurélio - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 107 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE GOVERNO, 
Sr. DIEGO GALDINO, solicitando informações referentes aos con-
tratos firmados entre o Governo do Estado, suas Secretarias, autarquias, 
fundações, empresas públicas e as sociedades de economia mista e a 
empresa de vigilância CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA entre 
os anos de 2015 a 2021, bem como a cópia integral de cada contrato 
firmado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de fevereiro de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 108 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia Le-
gislativa (Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvido a Mesa, sejam retirados de tramitação o Projeto de Lei n° 
77/2021 de minha autoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 24 de fevereiro de 
2021. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N.º 109 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de ou-
vida a Mesa, que sejam justificadas as faltas, nas sessões Plenárias nos 
dias 23 e 24/02/2021 conforme atestado de óbito em anexo. 

               
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão, 

em 21 de fevereiro de 2021. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 529 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência a Superintendente Regional da 
Caixa Econômica Federal no Maranhão, Sra.  Sílvia Leandra Pelloso, 
solicitando-lhe que determine providências, objetivando a Implantação 
de uma agência da Caixa Econômica Federal no Município de Cururu-
pu - MA, por ser de suma importância para aquela municipalidade, 
agregando condições de dignidade aos munícipes, bem como aumen-
tando a rentabilidade do banco. 
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A instalação de uma agência no Município é uma necessidade 

de seus cidadãos, vez que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE a cidade de Cururupu já possui uma população esti-
mada em 2020 de 32.626 pessoas, sendo muito penoso aos munícipes 
terem que se deslocar a outros municípios distantes quando necessitam 
dos serviços prestados pela Caixa Econômica Federal, como por exem-
plo para o recebimento do auxílio emergencial. 

Ademais, acredita-se que será rentável à instituição financeira, 
em razão do potencial que a cidade representa de carteira de clientes, 
o que, por conseguinte, não traria nenhum prejuízo ao Banco, além de 
contribuir para o fortalecimento do cumprimento da sua função social. 

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.

INDICAÇÃO Nº 530/2021

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 Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando adoção de 
medidas enérgicas para conter o elevado grau de criminalidade e 
violência na capital maranhense. 

No início do ano de 2021 ocorreram diversas mortes violentas em 
São Luís. Foram várias as denúncias de retaliações e ofensas cruzadas 
entre polícia e propensos criminosos. No centro, a população se po-
siciona defensivamente. Reprimida e temerosa pelos acontecimentos, 
paga, às vezes, com a própria vida, como no triste caso de Salomão.  

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 531 /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 Rua das Sucupiras, no bairro 
Jardim Renascença, em São Luís-MA.

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 532/2021

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 Rua das Sucupiras, no bairro 
Jardim Renascença, em São Luís-MA.

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 533/2021

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, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Infraestrutura do Estado do 
Maranhão, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando a inclusão da 
MA-342 no cronograma de pavimentação asfáltica do Governo do 
Estado do Maranhão, em virtude do péssimo estado de conservação. 

 
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 534 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a Secretária 
de Estado da Mulher- SEMU, a senhora Nayra Monteiro, solicitando 
que envie a unidade móvel: Carreta da Mulher Maranhense para o mu-
nicípio de Bom Jardim- MA. 
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A presente solicitação tem como objetivo atender a população 

desse município, interiorizando suas ações, garantindo acesso a saúde 
preventiva, educação por meio de palestras, conscientizando as mulhe-
res atendidas, orientando juridicamente sobre as violências domésticas 
e abusos sexuais sofridos das mais diversas formas para que sejam to-
madas as providências necessárias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE FEVEREIRO DE 
2021- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL. 

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

INDICAÇÃO Nº 535 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor 
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA, soli-
citando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa mais asfalto do 
município de Sambaíba- MA.  

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa 
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o Go-
verno do Estado, levando 05 km (cinco quilômetros) de asfaltamento, 
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções 
realizadas ajudarão na melhoria da mobilidade urbana, desafogando o 
trânsito, através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e dre-
nagens, melhorando a trafegabilidade dessa cidade.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE FEVEREIRO DE 
2021- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 536 /2021

Senhor Presidente,

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE FEVEREIRO DE 
2021- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 537/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a Secre-
tária de Estado do Desenvolvimento Social- SEDES, a senhora Larissa 
Abdalla, solicitando que envie a unidade móvel: Carreta do Mais Renda 
para o município de Bela Vista- MA. 

A presente solicitação tem como objetivo atender a população 
desse município, levando capacitação através do conhecimento técnico, 
prático e gerencial aos microempreendedores, melhorando suas rendas, 
qualificando seus negócios, tornando-os mais rentáveis.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE FEVEREIRO DE 
2021- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL. 

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

INDICAÇÃO Nº 538 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor 
Jefferson Portela, Secretário de Segurança- SSP, solicitando, em caráter 
de urgência, 02 (duas) motos viaturas para a cidade de Bela Vista- MA.

A presente solicitação visa melhorar o trabalho a ser realizado 
pela Polícia Militar, os veículos requeridos contribuirão com maior 
agilidade nas áreas de difícil acesso, diminuindo a sensação de inse-
gurança.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE FEVEREIRO DE 
2021- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL. 

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

INDICAÇÃO Nº 539 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor 
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando, 
em caráter de urgência, 01 (uma) viatura policial para a cidade de Bela 
Vista- MA.

Nosso pedido justifica-se pela dificuldade hora enfrentada pelo 
efetivo policial, ronda tem sido feita por veículos cedidos pela prefeitu-
ra do município, com a nova viatura teremos uma maior qualidade no 
patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de insegu-
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rança sentida pelos amigos cajarienses.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 24 DE FEVEREIRO DE 
2021- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 540 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

Na qualidade de representante do município de São João dos 
Patos no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção es-
pecial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 541 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

Na qualidade de representante do município de Capinzal do 
Norte no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção es-
pecial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 542 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

Na qualidade de representante do município de GOVERNA-
DOR ARCHER no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, 
atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 543/2021

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 en-
caminhados expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flá-
vio Dino de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado da Fazenda, 
Senhor Marcellus Ribeiro Alves, ratificando o conteúdo da Indicação 
525/2021, para solicitar estudo de impacto e, se viável, implantação de 
incentivos fiscais para motoristas de aplicativos e taxistas.

Referidas classes sofreram demasiadamente durante a decretação 
de lockdown, bem como pelas reduções de serviços face às restrições 
de deslocamentos e aglomerações ocasionados pela proliferação da 
COVID-19. A doença ultrapassou as questões de saúde e atingiu sobre-
maneira a economia mundial. No esteio, os motoristas de aplicativos e 
taxistas, atingidos diretamente pela pandemia, estão sofrendo, ainda, 
pelos altos preços praticados no mercado de combustíveis. Razões estas 
que justificam renovar os olhares e políticas para a causa.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 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 544 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Diretora Geral do Depar-
tamento de Trânsito do Estado do Maranhão, Senhora Larissa Ab-
dalla, solicitando a reativação do posto de atendimento do DETRAN no 
município de Itapecuru-Mirim. 

O posto de atendimento do DETRAN na cidade de Itapecuru en-
contra-se desativado, causando transtornos à população da cidade de 
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Itapecuru. Segundo dados do IBGE estima-se que em 2020 a população 
da cidade de Itapecuru possui 68.723 habitantes. A cidade possui um 
grande número populacional, onde precisam desse atendimento do pos-
to do DETRAN. Devido a desativação do posto, as pessoas precisam 
se locomover do município até a capital para resolver algum tipo de 
atendimento.

A adoção da providência acima visa garantir mais segurança e 
agilidade no atendimento da população que residem na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 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 545 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, ao Secretário Estadual das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de drenagem e pavimentação asfáltica no re-
sidencial Lago Azul, no bairro do São Raimundo, nesta capital.

A avenida de acesso a este residencial (Av. Cléber Verde) pode 
se tornar um excelente ponto de ligação com a BR-135. Não é utilizada 
devido à falta de drenagem e pavimentação asfáltica. Além disso, os 
moradores da região vivem em más condições. Ruas sem asfalto; quan-
do chove vira lama, cria depressões, impossibilitando a circulação de 
veículos. Essa situação os coloca em situação de isolamento. Quando 
não chove faz poeira, o que acaba culminando em doenças respiratórias 
dos moradores locais. As fotos em anexos mostram a situação esboçada.

Assim, solicita-se os serviços de drenagem e pavimentação asfál-
tica do referido residencial.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021. - DUAR-
TE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 546 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado do Maranhão, o Exmo. Sr. Flávio 
Dino, ao Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, o 
Sr. José Sérgio Delmiro Sales, ao Secretário de Agricultura Fami-
liar, o Sr. Rodrigo Lago, ao Prefeito do Município de Cândido Men-
des, o Sr. José Bonifácio Rocha de Jesus e à Secretária Municipal 
de Agricultura, Abastecimento e Pesca, a Sra. Joana Costa Cunha, 
solicitando a disponibilização de sementes, kits de irrigação e instala-
ção de serviços de abastecimento de recursos hídricos no município de 
Cândido Mendes e povoados adjacentes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021. - DUAR-
TE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 547 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado do Maranhão, o Exmo. Sr. Flávio 
Dino, ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, ao Se-
cretário Municipal de Saúde, o Sr. Joel Freitas Nogueira Ribeiro e 
ao Prefeito do Município de Cândido Mendes, o Sr. José Bonifácio 
Rocha de Jesus, solicitando a disponibilização de uma ambulância ao 
município de Cândido Mendes, de modo a garantir o direito à saúde 
dos cidadãos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021. - DUAR-
TE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 548 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário Municipal de Educação, a Sra. Keile Regina 
Dias de Araújo e ao Prefeito do Município de Cândido Mendes, o 
Sr. José Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando a reforma e ampliação 
da Escola Municipal Antônio Dino, no município de Cândido Mendes/
MA, registrada sob o número 21251002 no INEP.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021. - DUAR-
TE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 549 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jefferson 
Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a 
disponibilização de viatura policial ao município de Cândido Mendes, 
de modo a reforçar o policiamento da região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021. - DUAR-
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TE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 550 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua das Flores, comunidade Bob Kennedy, Paço do Lumiar 
- Maranhão / 65130-000.

     
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021. - DUAR-
TE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 551 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica nas Ruas do Mercado, Alameda 2, Alameda 8, Alameda 4 e 
Alameda 6, Conjunto Paranã III, Paço do Lumiar/MA.

a) Rua do Mercado:
b) Alameda 02:
c) Alameda 08:
d) Alameda 04:
e) Alameda 06:

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021. - DUAR-
TE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 552 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado, o Exmo. Sr. Flávio Dino, com su-
gestão de regulamentação da Lei Estadual nº 10.789 de 24 de janeiro de 

2018, para que o Sistema Nacional de Empregos – SINE seja responsá-
vel pela intermediação da contratação dos trabalhadores vinculados ao 
terceiro grupo na indústria da construção e do mobiliário, montagem e 
manutenção industrial, prestadoras de serviços no Estado do Maranhão 
com as vagas que forem criadas em virtude da referida Lei.

A presente proposição justifica-se pela importância do Sistema 
Nacional de Empregos – SINE, instituído pelo Decreto nº 76.403, de 8 
de outubro de 1975, com 43 anos de funcionamento no Maranhão, com 
o objetivo de promover a intermediação de mão de obra, de forma a 
reduzir o tempo de espera de quem está sem ocupação formal e efetivar 
o preenchimento de vagas em postos abertos por empregadores.

Ademais, a ação de intermediação de mão de obra é frequente-
mente associada a ações de orientação profissional, aumentando a efe-
tividade do processo de inclusão social e produtiva dos trabalhadores, 
sobretudo aqueles com maiores dificuldades de inserção no mercado 
de trabalho.

Assim, encaminha-se a presente proposição para análise e apre-
ciação de Vossa Excelência.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021. - DUAR-
TE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 553 / 2021  

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeremos a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ex-
pediente ao Governador do Estado do Maranhão, o Sr. FLAVIO 
DINO, e ao Secretário de Estado da Fazenda, o Sr. MARCELLUS 
RIBEIRO, solicitando que seja avaliada a possibilidade de incentivos 
fiscais para taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo e para as 
empresas de transporte público. 

Além disso, solicito que seja avaliada a criação de um programa 
de vale gás, integral ou com desconto, para famílias de baixa renda, 
possibilitando a aquisição de GLP (gás liquefeito de petróleo) - gás de 
cozinha.

Desde 2017 a Petrobras adotou uma nova política de formação 
de preços, que leva em conta a taxa de câmbio e a variação do preço 
internacional do barril de petróleo, negociado em dólar. Apenas esse 
ano a Petrobras já reajustou três vezes o preço do diesel e quatro vezes 
o da gasolina.

O valor dos combustíveis tem grande peso no orçamento das fa-
mílias brasileiras, o que se torna ainda mais prejudicial quando se leva 
em conta que desde o início de 2020 o mundo passa por uma grave crise 
sanitária e econômica, causada pela pandemia da covid-19.

Assim, esse pacote de medidas seria de grande valia para minimi-
zar as terríveis consequências causadas pela pandemia.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de fevereiro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Depu-
tado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 554 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula; e ao Excelentíssimo 
Senhor Perito Geral do Estado do Maranhão, Dr. Miguel Alves, so-
licitando a prioridade da vacina contra ao COVID-19 aos membros da 
Perícia Criminal do Maranhão. 

Os membros da Perícia Criminal do Maranhão, que são compos-
tos por Peritos Oficiais, auxiliares de perícia, técnicos, motoristas, ser-
vidores administrativos, equipes do Instituto de identificação, Instituto 
Médico Legal, Instituto Criminalista, Instituto Laboratorial de Análises 
Forenses, Instituto de Genética Forense e o Instituto de Perícias para a 
Criança e ao Adolescente. Diante a pandemia do Covid-19 o grupo de 
Peritos tornam-se bastante vulneráveis a contaminação devido ao con-
tato diário aos corpos e pessoas que são examinadas.   

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE FEVEIRO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 555/2021

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 Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos - 
SEMOSP, Senhor David Col Debella, solicitando implementar ações 
preventivas de acidentes com espécimes vegetais no centro urbano 
de São Luís, ocasionadas pelo envelhecimento e enfraquecimento das 
árvores.  

O período chuvoso de 2021 instalou-se com fortes chuvas e ven-
tanias. Alguns casos vêm sendo noticiados pela mídia local o que re-
mete à preocupação com a causa. Dessa forma, justifica-se a presente 
indicação.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 23 de fevereiro 
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 556/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando iniciar campanha publicitária 
para informar e prevenir a população sobre a transmissão, o con-
tágio e a prevenção de leishmaniose visceral, popularmente conhe-

cida como calazar.
Houve constatação de 417 diagnósticos positivos da infecção em 

cachorros de Imperatriz nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. 
Alguns casos são irreversíveis implicando em sacrifício, mas, vale lem-
brar que, há possibilidade de tratamento. Essa política de saúde pública 
é necessária, tendo em vista, sobretudo, que a doença atinge humanos. 

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
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b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO N° 557 / 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 Açailândia/MA, o Se-
nhor Aluísio Silva Sousa, solicitando observar a lei nº 11.350, de 02 de 
outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 858/2020 
da Deputada Estadual Daniella Tema que:

“Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

 
Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel 
social destinado a amparar mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de so-
frimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
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deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades diversas 
da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) 
vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditório 
e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia 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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA 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 N° 558 / 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 Bacabal/MA, o Senhor 
Edvan Brandão de Farias, solicitando observar a lei nº 11.350, de 02 de 
outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 858/2020 
da Deputada Estadual Daniella Tema que:

“Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

 
Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel 
social destinado a amparar mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de so-
frimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.
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§ 3º Terão prioridade na concessão do 

Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades diversas 
da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) 
vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditório 
e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia 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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA 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 N° 559 / 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 Balsas/MA, o Senhor 
Erik Augusto Costa e Silva solicitando observar a lei nº 11.350, de 02 de 
outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 858/2020 
da Deputada Estadual Daniella Tema que:

“Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

 
Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel 
social destinado a amparar mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de so-
frimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.
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Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-

-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.
Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-

ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades diversas 
da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) 
vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditório 
e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia 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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA 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 N° 560 / 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 Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo/MA, a 
Senhora Luciana Borges Leocadio solicitando observar a lei nº 11.350, 
de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 
858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

“Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

 
Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel 
social destinado a amparar mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de so-
frimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.
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Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades diversas 
da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) 
vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditório 
e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia 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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA 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 N° 561 / 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 a lei nº 11.350, 
de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 
858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

“Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-

méstica no âmbito do Estado do Maranhão”
O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 

violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

 
Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel 
social destinado a amparar mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de so-
frimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades diversas 
da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUINTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2021   19
vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditório 
e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia 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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA 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 N° 562 / 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 Nova Iorque/MA, o 
Senhor Daniel Franco de Castro, solicitando observar a lei nº 11.350, 
de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 
858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

“Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

 
Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel 
social destinado a amparar mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de so-
frimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades diversas 
da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) 
vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditório 
e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
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nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia 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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA 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 N° 563 / 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 Dom Pedro/MA, o 
Senhor Ailton Mota dos Santos, solicitando observar a lei nº 11.350, 
de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da Indicação 
858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

“Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

 
Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel 
social destinado a amparar mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de so-
frimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades diversas 
da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) 
vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditório 
e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
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SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia 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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA 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 N° 564 / 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 Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão/MA, 
a Senhora Raimunda da Silva Almeida, solicitando observar a lei nº 
11.350, de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da 
Indicação 858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

“Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 

e eu sanciono seguinte Lei:
 

Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel 
social destinado a amparar mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de so-
frimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades diversas 
da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) 
vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditório 
e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
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Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia 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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA 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 N° 565 / 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 a lei 
nº 11.350, de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da 
Indicação 858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

“Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

 
Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel 
social destinado a amparar mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de so-

frimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades diversas 
da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) 
vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditório 
e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
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efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia 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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA 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 N° 566 / 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 Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar/MA, 
a Senhora Maria Paula de Azevedo Desterro, solicitando observar a lei 
nº 11.350, de 02 de outubro de 2020 (que segue em anexo), oriunda da 
Indicação 858/2020 da Deputada Estadual Daniella Tema que:

“Cria o programa de aluguel social denominado “Aluguel 
Maria da Penha” a ser pago às mulheres vítimas de violência do-
méstica no âmbito do Estado do Maranhão”

O Aluguel Maria Penha possibilitará às mulheres vítimas de 
violência doméstica um recomeço em suas vidas ao custear por um pe-
ríodo razoável um novo lar longe de seu agressor, podendo preservar 
sua integridade física. Visando amparar muitas mulheres que precisam 
desse apoio para sua vida e de seus filhos.

São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA - 
Deputada Estadual

LEI Nº 11.350, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.

Institui o Programa Aluguel Ma-
ria da Penha.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a to-
dos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou 
e eu sanciono seguinte Lei:

 
Art. 1° -  Fica instituído o Aluguel Maria da Penha, programa de aluguel 
social destinado a amparar mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de so-
frimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Art. 2° - Para fazer jus ao Aluguel Maria da Penha, as mulheres 
deverão atender aos seguintes critérios:

I - estar sob medida protetiva expedida de acordo com a Lei Fe-
deral nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

II - comprovar que está em situação de vulnerabilidade, de forma 
a não conseguir arcar com suas despesas de moradia;

III - comprovar que tinha renda familiar, anterior à separação, de 
até 2 (dois) salários mínimos;

IV - comprovar que não possui parentes até segundo grau em 
linha reta no mesmo município de sua residência.

Art. 3°- O Aluguel Maria da Penha corresponde à concessão 
mensal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) às mulheres que cum-
pram as exigências previstas nos arts. 1º e 2º desta Lei.

§ 1º O benefício será concedido pelo período de até 12 (doze) 
meses, podendo ser suspenso a qualquer tempo acaso a beneficiária 
deixe de atender quaisquer dos requisitos necessários para figurar 
como participante do programa.

§ 2º Também ensejam a suspensão do benefício o retorno da 
mulher ao convívio do agressor, bem como a cessação dos efeitos da 
medida protetiva de urgência.

§ 3º Terão prioridade na concessão do 
Aluguel Maria da Penha as mulheres em situação de 
vulnerabilidade que possuam filhos menores de idade. 
§ 4º O valor previsto no caput deste artigo será atualizado, anualmente, 
pelo IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 4°-  A execução do Programa Aluguel Maria da Penha dar-
-se-á por meio da Secretaria de Estado da Mulher - SEMU.

Parágrafo único. A SEMU utilizará, para a execução do Progra-
ma, as Casas da Mulher, bem como os Centros de Referência da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES e das Secretarias 
Municipais da Mulher e de Assistência Social.

Art. 5° - Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Mulher - SEMU o Programa Aluguel Maria 
da Penha contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de 
Estado da Transparência e Controle - STC.

Art. 6° - O uso do Aluguel Maria da Penha para finalidades diversas 
da prevista no art. 1º desta Lei enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) 
vezes o valor do benefício, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único. A multa será aplicada pela Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, mediante processo administrativo com contraditório 
e ampla defesa.

Art.7°-  O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, 
a relação contratual entre a beneficiária e o locador, assim como o be-
nefício concedido por esta Lei não gera responsabilidade solidária ou 
subsidiária do Poder Público perante o locador.

Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Mulher - 
SEMU, as quais poderão ser suplementadas, se necessário.

Art. 9º.- O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por meio 
da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as 
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou 
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma clas-
sificação funcional programática, expressa por categorias de programa-
ção em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual. 
Art. 10°– O Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, o dis-
posto nesta Lei, em especial para estabelecer o limite máximo de bene-
ficiários por mês, à vista da demanda.

Art. 11°– O Programa “Aluguel Maria da Penha” vigorará até 30 
de outubro de 2021, quando então será reavaliado no tocante aos seus 
efeitos, visando à sua transformação em ação permanente.

Art. 12°–Esta Lei entra em vigor no dia 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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
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Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM 
SÃO LUÍS, 2 DE OUTUBRO DE 2020, 199º DA INDEPENDÊN-
CIA 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 567 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ao Se-
cretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry, ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer, o Sr. 
Rogério Cafeteira e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, so-
licitando a análise da viabilidade técnica de implantação de uma quadra 
poliesportiva na Cidade de Joselândia / MA.

A proposição justifica-se em razão da reivindicação dos mora-
dores da cidade, para implantação de uma quadra poliesportiva para 
a prática de esportes, fomentando a atividade física e distanciando as 
crianças e jovens da criminalidade.

Na qualidade de representante dos municípios de Joselândia no 
Parlamento Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à 
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 568 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 
Flávio Dino, solicitando, a destinação de uma patrulha mecanizada para 
o Município de Graça Aranha.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar 
agricultores do município. Aumentando a produtividade dos pequenos 
produtores do município assistidos pela prefeitura municipal.

Na qualidade de representante do município de GRAÇA ARA-
NHA no Parlamento Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção 
especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 569 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ao Se-
cretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry, ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer, o Sr. 
Rogério Cafeteira e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, so-
licitando a análise da viabilidade técnica de implantação de uma quadra 
poliesportiva na Cidade de Joselândia / MA.

A proposição justifica-se em razão da reivindicação dos mora-
dores da cidade, para implantação de uma quadra poliesportiva para 
a prática de esportes, fomentando a atividade física e distanciando as 
crianças e jovens da criminalidade.

Na qualidade de representante dos municípios de Joselândia no 
Parlamento Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à 
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 570 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino e ao Secretário de Esta-
do e Desenvolvimento Social, Senhor Márcio Honaiser, para que seja 
implantado de um sistema de abastecimento de água para atender o 
Município de São Jose dos Basilos.

Na qualidade de representante do município de SÃO JOSE DOS 
BASILIOS no Parlamento Estadual, solicito de Suas Excelências, aten-
ção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 571 / 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 Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando o 
programa MAIS ASFALTO para a cidade de Pirapemas.

A adoção da providência acima tem como finalidade possibilitar a 
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mobilidade, atualmente comprometida, pelos vários buracos existentes. 
Além disso, a estrutura danificada das ruas, põe em risco moradores, pe-
destres e veículos, que diariamente necessitam transitar por essas vias.  

Na qualidade de representante do município de Pirapemas no 
Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à 
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 572 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

Na qualidade de representante do município de Presidente Du-
tra no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção espe-
cial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Oradores inscritos no Pequeno Expe-
diente. A Deputada Socorro Waquim, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Bom dia, a todos maranhenses! Que dia especial hoje! A 
Mesa presidida por mulheres e se antecedendo o mês em que se come-
mora o Dia Internacional das Mulheres, essas mulheres que têm ao lon-
go da sua história, procurado empoderamento político, procurado ocu-
par espaços de cooperação, não espaços de poder, mas de poder exercer 
atividade política para o bem comum. Para desenvolver políticas públi-
cas voltadas para as mulheres, para as crianças, para os idosos, mas para 
a sociedade, de uma forma em geral, Deputada Betel. Então, é com 
muita alegria que eu vejo hoje essa Mesa presidida por mulheres valo-
rosas do Maranhão inteiro, e de todos os rincões do Maranhão, trazendo 
a nossa fala, trazendo os nossos gestos, trazendo sobretudo, a certeza de 
que nós estamos prontas e vigilantes para contribuir com outras mulhe-
res e com a sociedade em geral. Senhora Presidente, aqui nesse momen-
to respondendo a Deputada Cleide Coutinho, de Caixas, da minha re-
gião Leste, Deputada forte, Deputada atuante. Eu trago hoje uma fala 
aqui, para fazer um registro também muito importante a respeito do 

papel e a respeito dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no Brasil 
por mulheres, e agora nesse período de pandemia, especialmente, 02 
mulheres preocupadas com toda a população e que vêm ao Maranhão 
trazer aqui novidades. Eu, ontem fui convidada para participar de uma 
reunião com o Instituto Humanitas 360, com a OAB, Seccional Mulher, 
Comissão de Mulheres, e fui convidada também para estar presente jun-
to com um grupo chamado Mulheres pelo Brasil, que é um trabalho que 
está sendo desenvolvido pela Luiza Trajano, que é a dona do Magazine 
Luiza. E com muita satisfação, eu estive lá com esse grupo e me arvorei 
de representante da nossa Deputada Helena Duailibe, que é Procuradora 
da Mulher nessa Casa, que não pôde estar presente, por razões espe-
ciais, mas que muito bem nos representa por meio da sua ação de Depu-
tada como de Procuradora e então eu estive lá representando a Assem-
bleia, a Procuradoria da Mulher e todas as mulheres do Maranhão. No 
Maranhão, o Instituto Humanitas 360, ele vem desenvolvendo em par-
ceria com o Governo do Estado e com o CNJ uma cooperativa chamada 
Cooperativa Social Cuxá, o cuxá que vem do nosso cuxá maranhense. 
Esse grupo é formado por mulheres detentas e egressas do sistema pri-
sional de São Luís, e que recebeu ontem inclusive a visita do ator e di-
retor Miguel Falabella, e do produtor cultural João Santana. Eles vieram 
aqui exatamente para conhecer e desenhar parcerias para um espetáculo 
que vai ser desenvolvido no Maranhão, chamado Marrom, o musical. 
Esse espetáculo tenta também homenagear e transparecer o valor cultu-
ral de Alcione, que também é um grande valor de mulher do Maranhão 
e do Brasil. E esse grupo Humanitas, então, já vem desde 2020 desen-
volvendo esse trabalho de cooperativa com as detentas do Maranhão, 
aqui de Pedrinhas, um trabalho belíssimo que tem como objetivo prin-
cipal desenvolver nessas mulheres a sua valoração, o empreendedoris-
mo, a capacitação para que por meio dessa capacitação elas possam 
estar colocando seus produtos do comércio e com isso tendo renda e 
voltando a ter inserção e inclusão social e, portanto, ressocialização. E 
nessa conversa ontem com esse grupo, eles nos revelaram que hoje, às 
09h, eu já vi a foto, estiveram com o Governador Flávio Dino, exata-
mente tratando dessa parceria nessa unidade de organização social, tra-
zendo essa cooperação para o Maranhão, preocupado com as mulheres. 
E o maior testemunho deste trabalho é que das 45 mulheres que foram 
tratadas pela Cooperativa Cuxá, nesse primeiro momento, 25 já estão 
fora, já estão em liberdade e continuam exercendo o trabalho de coope-
rativa para que elas possam se empoderar financeiramente e economica-
mente poder, então, seguir, de forma digna, as suas vidas e de suas fa-
mílias. Também foi importante, e é importante dizer, que esse instituto, 
que está representando a mudança de vida das pessoas, é um instituto 
que é presidido também por uma mulher chamada Patrícia Vilela Mari-
nho, Presidente desse instituto e que considera esse projeto de desen-
volvimento de cooperativa de trabalho para as mulheres, uma grande 
vitória. É possível essa parceria, sim, ela está no caminho correto sim, 
mas é isso que devem fazer todas cooperativas, e a Cooperativa Cuxá 
traz então esse programa importante criando novas oportunidades, para 
que essas mulheres que estão lá nos presídios, muitas vezes presas na 
sua concepção por amor, por esse instinto materno que a mulher já nas-
ce com ele de cuidar, o primeiro filho da mulher é o marido, e muitas 
vezes ela toma esse marido para cuidar dele e vai para a cadeia pelo 
marido, porque ela entende que ela está defendo aquela posse, aquele 
amor e ela diz que vai por amor. Pode até ser equivocado para tantos 
que estão fora dos presídios, mas para ela é um ato de amor proteger o 
marido, porque ela acha que protegendo o marido ela está protegendo a 
sua sobrevivência e a sobrevivência da sua família. Então, isso é um 
projeto muito importante e aí eu destaco que, além do Humanitas tam-
bém, nós temos também aqui o trabalho que vai ser desenvolvido, a 
partir de agora, pela empresária Luiza Trajano, do Grupo Magazine 
Luiza, que está propondo no Brasil um programa chamado “Vacina para 
Todos”. E dentro desse programa “Vacina para Todos”, ela também traz 
um projeto que ela chama de “Mulheres para o Brasil”, e são mulheres, 
ela quer com esse grupo de mulheres, já têm 70 mil mulheres no Brasil, 
organizadas, trabalhando esse programa “Vacina para Todos”. Mas 
onde está a importância? Já, já, Presidente, eu termino. Onde está a 
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importância desse programa “Vacina para Todos”, lançado pela empre-
sária Luiza Trajano? Ela vai trabalhar com as prefeitas e os prefeitos do 
Brasil inteiro, por meio de uma pesquisa que está sendo desenvolvida, 
onde ela quer saber quais são as condições que as prefeituras têm de 
realmente garantir a vacinação. E, então, eles estão hoje com o Gover-
nador Flávio Dino exatamente levando também isso, essa pesquisa será 
feita para saber, tem luvas? Tem vacinas? Tem geladeira para acondi-
cionar as vacinas? Então, no que precisar de logística, esse trabalho 
desenvolvido por esse grupo vai exatamente trazer essa infraestrutura 
para que a vacina seja garantida para todos os brasileiros, até o mês de 
setembro. Então, mais uma vez, as mulheres, à frente do seu tempo, 
mais uma vez, as mulheres com o protagonismo, mais uma vez, as mu-
lheres tomando para si as dores dessa pandemia, as dores das perdas e 
agindo para trazer soluções e trazer dias melhores para todos nós. En-
tão, Grupo Mulheres do Brasil, unidos pela vacina, coordenado pela 
Luiza Trajano, proprietária da Magazine Luiza, aqui no Maranhão, tem 
como coordenadora Patrícia Maranhão, que também está à frente. E, 
por fim, eu encerro essa minha fala destacando esse tema importante 
com a participação da Doutora Tatiane Costa e da Doutora Leiliane Fur-
tado, Presidente e Vice-Presidente da Comissão OAB Mulher, que estão 
à frente e que estão assessorando, apoiando, desenvolvendo essas ativi-
dades tão importantes de cooperativismo, mas, acima de tudo, de empo-
deramento e garantias de direito das mulheres. Com isso nós esperamos 
e pedimos aqui, Senhora Presidente, que os prefeitos e as prefeitas do 
Brasil e, em especialmente do Maranhão, tomem como prioridade abso-
luta essa oportunidade que está sendo oferecida pelo grupo Mulheres do 
Brasil de informar rapidamente, responder rapidamente essa pesquisa 
para poder ter o apoio logístico dessa empresa para com isso efetivar-
mos o programa de vacinação. Vacinas Já para Todos é o grande chama-
do, é o grande encontro do momento. Então, muito obrigada, Senhora 
Presidente. Quero também dizer, quero sugerir que essa Casa Legislati-
va possa receber esse grupo de mulheres, Deputada Andreia, é o Grupo 
de Mulheres pelo Brasil, é o Grupo Humanitas e a OAB até para con-
versarmos sobre essa grande ação que eles estão desenvolvendo no Ma-
ranhão, que escolheram o Maranhão e que certamente trará grandes re-
sultados para a vida, para a qualidade de vida, para a saúde. É uma 
iniciativa que vem de fora para dentro. É uma iniciativa da sociedade e 
dos empresários para ajudar o Maranhão. Então, Deputada Cleide, é 
muito importante, se pudermos tirar esses cinco minutos hoje ou ama-
nhã, para convidá-los e ouvi-los. Assim como eles estão sendo recebi-
dos agora pelo Governador, entendo que essa Casa também assim o 
possa fazer, principalmente agora, que nós somos também 24% da Casa 
e todos os homens também têm o mesmo ideal de Vacina Já Saúde para 
Todos! Muito obrigada. Meu bom dia!

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Obrigada, Deputada Socorro. Com a 
palavra, o Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhora Presidente, faço questão de ressaltar 
a beleza que está a Mesa Diretora hoje, só com mulheres, um belo quar-
teto. A representatividade feminina nesta Casa que se ampliou neste 
ano está com essa importância. Senhores Deputados, Senhoras Depu-
tadas, venho nesta sessão ressaltar uma decisão do governo do Estado 
no enfrentamento a essa grande pandemia do coronavírus, da covid-19. 
Com todos os esforços que o governo Flávio Dino faz pelo Estado nesse 
enfrentamento, eu quero destacar, de modo muito especial, em Impe-
ratriz e na nossa região Tocantina. Digo isto sendo testemunha de per-
to, mesmo acompanhando esse trabalho, essa demanda que se iniciou 
há um ano. Lembro dos primeiros casos aqui no Maranhão, está agora 
completando um ano, e depois aquela avalanche que tirou a vida de tan-
tas pessoas, mas que o braço forte, a mão amiga do governo do Estado 
se preocupou em fortalecer toda uma rede de saúde, em estruturá-la, em 
prepará-la para esse novo desafio, que era combater o inimigo invisível. 
Em Imperatriz, o hospital macrorregional se tornou referência no com-
bate à Covid-19. Foram criados e ampliados os leitos de enfermarias e 
UTIs. Agora mesmo, até amanhã, mais 11 leitos de UTI serão criados 

em Imperatriz no macrorregional. O Hospital Materno Infantil ampliou 
os seus serviços, conseguiu criar alas separadas para internação em lei-
tos de enfermaria e de UTIs e essa rede possibilitou condições para 
lutar e conseguiu salvar as vidas de muitas e muitas pessoas. Não posso 
deixar de destacar a Upa da Bernardo Saião como porta de entrada e até 
apoios a outras redes que não são estaduais, mas que, naquele momento, 
exigia uma integração ainda maior e precisavam ser ampliadas as por-
tas de entrada. Pensávamos que o pior momento havia passado, mas, 
infelizmente, uma nova onda, uma quantidade muito grande de pessoas 
doentes e até de reinfecção, trouxe agora um momento muito preocu-
pante. O hospital macrorregional, que já havia voltado a sua rotina de 
realizar as cirurgias eletivas, em Imperatriz e em toda região, já teve que 
se preparar e voltar a atender, plena e exclusivamente, pacientes com a 
Covid-19. Ambulatório, internações, o Materno Infantil continua fazen-
do um trabalho brilhante, mas, neste exato momento, onde até mesmo 
nas redes privadas em Imperatriz, até mesmo nos hospitais privados, até 
mesmo com quem tem planos de saúde, já há uma dificuldade para en-
contrar leitos para internação. O Macro está lotado, o Materno Infantil, 
lotado, o governo Flávio Dino como sempre se preocupou e abre uma 
nova porta para atender, e foi muito sábia, muito responsável a decisão 
do governo do Estado que, na última semana, esteve em Imperatriz. 
Pude acompanhar essa visita ao lado do Deputado Hildo e de Vereado-
res. O Núcleo da Secretaria de Saúde do Estado, a Subsecretária Carla 
Trindade, Presidente da Emserh, da Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares, Dr. Marcos Grande. O Diretor Clínico da Emserh, Dr. 
Fernando, e todo o núcleo dessa equipe estiveram em Imperatriz, visto-
riando o Centro de Convenções. E a Secretaria de Indústria e Comércio, 
Secretário Simplício participou ativamente, e foi uma união de esforços, 
conseguiu-se o apoio também da empresa Suzano, a parceria com a As-
sociação Comercial e Industrial de Imperatriz, o Governo do Estado já 
enviou a estrutura para Imperatriz e está sendo montado um hospital de 
campanha com criação de dezenas de leitos clínicos no Centro de Con-
venções que funcionará como ambulatório e também como internação. 
Em um momento crítico, quando até as redes privadas não têm mais 
leito, o governo do Estado mantém e ampliou os serviços no Macro e no 
Materno, reforçou a UPA da Bernardo Sayão e agora cria esse hospital 
de campanha num momento muito importante. Essa preocupação, essa 
prioridade, a vida fala mais alto e a gente percebe essa sensibilidade do 
governo, portanto, eu não poderia deixar de vir aqui para cumprimentar 
essa ação do Governador Flávio Dino, do Secretário Carlos Lula e de 
toda a sua equipe nessas parcerias que foram estabelecidas com a Asso-
ciação Comercial, com a Suzano e com todos os profissionais que farão 
parte. Inclusive já até saiu o edital para contratação de servidores, todos 
os profissionais que farão parte desse momento muito difícil, mas que 
requer uma dedicação melhor, a coragem, o esforço e a competência de 
cada um. Que Deus dê força, que Deus inspire cada um desses profis-
sionais! Eu faço questão, Presidente, de cumprimentar essa iniciativa 
do governo do Estado em mais uma tão importante que se soma à rede 
estadual já existente na região, com certeza muitas vidas serão salvas 
naquela unidade. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO –Com a palavra, o Deputado Adelmo 
Soares.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) - Nos honra hoje estar comandando esta Casa a Deputada 
Cleide Coutinho. Demais amigas e amigos, Deputados e Deputadas que 
estão aqui no plenário, você que nos assiste nas redes sociais. Eu venho 
falar hoje, na tribuna, Deputada Cleide, porque nós sabemos que todas 
as administrações atuais estão começando os seus trabalhos e, eviden-
temente, quem está começando o seu trabalho precisa de um tempo 
para organizar e fazer com que a máquina pública possa andar, porém, 
o município de Caxias não é assim. Em Caxias, é a continuação de 
uma administração que nós, inúmeras vezes, alertamos, Deputado Cé-
sar Pires, para o estelionato eleitoral e, mais uma vez, em cima de uma 
grande mentira, a Prefeitura de Caxias, o atual Prefeito fez com que a 
população de Caxias viajasse nessa onda de continuar um trabalho que 
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já era ruim e agora se tornou pior. Está caindo a máscara de fato. Covid, 
em Caxias, explode! O Prefeito, que antes subia em cima de carros, de 
tratores, sumiu. As obras, que já eram inacabadas, que começaram a 
ensaiar o recomeço de trabalho, pararam. As ruas esburacadas e sujas. 
A cidade abandonada. Ora, e era só a continuação do trabalho, mas 
continuamos a ver uma Caxias parada, e o que é pior, um dos itens 
que ele colocava, que era exatamente a questão do pagamento em dia, 
todos os dias nas redes sociais, médicos, profissionais de saúde, presta-
dores de serviços, todos eles estão com os seus pagamentos atrasados. 
A educação, sem contratar ninguém. Parece-me que o atual gestor, o 
Prefeito Fábio Gentil, acumula o recurso para tentar de novo enganar 
a população. E não é aqui uma fala de uma eleição que passou, que eu 
estou em cima do palanque. Não estou. Eu já desci do palanque. Estou 
fazendo uma crítica à atual administração, porque é preciso e neces-
sário que a população de Caxias, de uma vez por todas, seja respeita-
da. A Câmara Municipal, Deputado Carlinhos Florêncio, suspendeu as 
sessões. Catorze servidores foram diagnosticados com Covid. A cidade 
está abandonada. Caxias parou totalmente. Dois meses da nova gestão, 
da gestão de continuação, paradas. Eu tenho certeza de que, assim como 
eu, a Deputada Cleide Coutinho, que faz política na cidade e é da cida-
de, sabe e tem interesse por Caxias, percebe que a população de Caxias 
cometeu um equívoco ao reeleger um prefeito que desconsidera o seu 
povo, que não ama o seu povo, que sonha em chegar num patamar mais 
alto, sem saber construir degrau por degrau para chegar nesse patamar. 
Para você crescer na política é necessário o trabalho, honestidade e o 
compromisso com seu povo. Portanto, eu vim aqui fazer esta fala de in-
dignação e apoio à população de Caxias. Vamos continuar trabalhando. 
Nesta Casa, nós liberamos recursos para Caxias. Nós estamos lá conti-
nuando trabalhando. Há também os vereadores que estão lutando para 
que a gente possa fazer uma Caxias diferente. Mas a prefeitura sumiu, 
assim que terminou a eleição, umas casas ele mandou derrubar as casas. 
Virou as costas para a população que mais precisa, lá na comunidade 
Galiana, agora no DNER. Enfim, Caxias está abandonada. Continuo 
trabalhando. Estamos lá construindo uma quadra no Aluísio Azevedo. 
Estamos construindo uma quadra no 2º BPM, na Polícia Militar, para 
dar condições à comunidade. Vamos transformar o mercado da Cohab 
num Centro da Juventude e assim estamos levando, por meio das nos-
sas emendas, o trabalho e a necessidade que o povo de Caxias tanto 
tem para cumprir e suprir essa necessidade. Portanto, eu quero deixar 
aqui essa minha fala em defesa do povo de Caxias e dizer que vamos 
levar os órgãos públicos, principalmente os órgãos de fiscalização, es-
ses desmandos nos primeiros dias dessa gestão, que já era ruim e agora 
se tornou pior. A máscara caiu, Caxias vai acordar, com certeza. Era só 
isso, Senhora Presidente. Um bom dia.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Yglésio, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos! É uma satisfação grande voltar à tribuna para 
falar algumas coisas que vieram ao nosso conhecimento, desde ontem. 
Recebi uma ligação, na verdade, uma conversa com o nosso querido 
amigo Marcellus Ribeiro, Secretário de Fazenda, falando sobre a perti-
nência do nosso pronunciamento. E assim, uma das coisas que mais 
admiro em um homem público, é quando ele tem a capacidade de divi-
dir a responsabilidade, independente se ele está do lado do governo, se 
ele está do lado da oposição, se ele está do lado da prefeitura. Quando 
os homens reconhecem a sua responsabilidade, a sua relevância, dentro 
de um processo tão importante quanto esse da gasolina, do diesel, a 
gente sabe que vai conseguir chegar em algum lugar melhor do que a 
gente está. Falando a verdade, claro! Quando a gente parte do pressu-
posto de que a verdade liberta e de fato ela liberta, porque ela permite 
que a sociedade tenha a confiança nos seus agentes públicos, a partir 
daí, a política passa a exercer o seu papel com dignidade e com respeito 
ao cidadão, que é pagador de impostos. Essa Casa aqui ela custa caro ao 
povo do Maranhão e a gente não pode se omitir em um momento de 
tanta dificuldade falar a verdade para as pessoas. Muito tem sido falado 
sobre combustível: Ah, a Petrobras é a culpada, o ICMS é culpado, o 

imposto federal é o culpado, o vilão já foi o dono de posto de gasolina, 
a distribuidora, a grande verdade é que a gente vive um impasse de re-
cursos públicos que são mal distribuídos e que eu vou falar a verdade, 
quem mais sofre não é o Estado do Maranhão com recursos públicos, 
são o municípios, os municípios do Maranhão hoje, eles estão quebra-
dos, não têm uma cidade do interior do Maranhão com menos de 50 mil 
habitantes que seja capaz de pagar as dívidas com o INSS dos seus 
funcionários. A gente passa o tempo todo jogando sujeira para debaixo 
do tapete, não resolvemos os problemas macro, porque a gente se preo-
cupa principalmente em fazer política, em brigar com Bolsonaro, em 
brigar com Flávio Dino, em brigar com Eduardo Braide, a gente sobe 
aqui muitas vezes para dissociar a verdade e mostrar ao cidadão uma 
farsa, e isso é uma coisa que eu não faço. Eu tenho visto colegas e, in-
felizmente, levarem até a televisão, teses que são dignas de riso, piada, 
mesmo, gente que vai dizer que é só o ICMS o culpado, o outro chega 
para dizer que o problema é que o combustível é cobrado em real e é 
comprado em dólar, uma coisa que está sendo repassado em dólar. A 
gente precisa explicar para essas pessoas que existe uma coisa chamada 
commodities, commodities, é uma mercadoria que vale e é precificada 
no mercado internacional como ouro, como trigo, como a carne, a arro-
ba da carne, a carne esse ano já subiu 68%, nos últimos doze meses. 
Quem comprava um quilo de carne de alcatra a dezoito reais está pagan-
do quase quarenta, hoje, quem que não sente o peso disso na sua casa 
quando tem que ofertar trezentos gramas de proteína, duzentos a trezen-
tos gramas de proteína para um filho por dia? Tem três filhos em casa é 
um quilo de carne por dia. Então, o brasileiro está sentindo oh! na pele 
o peso disso. Quando ele vai no posto de combustível, ele não está pa-
gando gasolina em dólar, ele está pagando o preço de uma política tri-
butária, uma política empresarial ruim, uma política tributária ruim do 
governo federal, uma política tributária ruim do governo estadual, dos 
municípios, no caso da gasolina o município não entra, porque não tem 
imposto municipal e, claro, de uma economia em que a moeda real des-
valorizou-se quase 60% nos últimos anos. Só má-fé ou a ignorância 
explicam um energúmeno ir para a televisão falar isso e mentir para a 
população, se bem que mentira para esse sujeito nunca foi problema, ele 
é mentiroso repetitivo, doença, diga-se de passagem, infelizmente. En-
tão, recapitulando, o combustível, ele é comprado, ele segue a dinâmica 
do dólar porque 45% do combustível brasileiro ainda é importado, 20% 
da gasolina brasileira ainda é importada e não tem concorrência pratica-
mente, eu falei ontem, se não entendeu, é porque não presta atenção no 
que a gente explicou aqui. 95% do produto combustível são feitos pela 
Petrobras no Brasil, por quê? Porque é a maior empresa e desestimula a 
concorrência. Simples assim. O que é a solução de verdade? Já encami-
nhamos hoje uma indicação que a gente espera, a gente sabe das dificul-
dades de uma indicação da Assembleia Legislativa do Maranhão ser 
ouvida em Brasília, mas a gente faz a nossa parte, porque nós vamos 
conversar com o Senador Weverton a respeito, nós vamos conversar 
com a bancada federal a respeito, pois é preciso que se crie, urgente-
mente, um fundo nacional de combustíveis. De onde sai o dinheiro? 
Royalties de petróleo. Em 2019, houve uma arrecadação de R$ 60 bi-
lhões de royalties. Eu não estou dizendo para tirar todo recurso dos 
royalties e tirar do município que precisa desse recurso também para 
financiar o seu custeio, mas eu estou dizendo que 20% pelo menos des-
se recurso, uma fatia do ICMS, uma pequena fatia do IPVA também de 
tributos estaduais, federais, da CID, do PIS/COFINS deve ir para um 
fundo como esse. Para quê? Para garantir a possibilidade de o governo 
subsidiar o combustível da Petrobras, o preço da Petrobras no Brasil. A 
gente está, há 20 anos, sem monopólio de combustível, verdade, mas 
ninguém se interessou ainda em fazer concorrência porque é desigual. 
Desigual como, por exemplo, no Grupo Mateus, que empresta jatinho 
para Deputado ir bater foto no Caribe. Infelizmente, é isso que aconte-
ce. Agora eu quero ver a gente fazer defesa da população e do consumi-
dor de verdade, não essa aqui que sobe na tribuna para eleger inimigo 
que não sabe nem que existe. A Petrobras não vai responder ou se expli-
car para ofício aqui nosso. O que a gente tem que fazer é levantar a 
discussão de uma maneira séria, porque aqui existem homens e mulhe-
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res que precisam ser de bem e não mentirosos que brincam com as ex-
pectativas das pessoas. Isso aí a gente não vai admitir. Sempre que uma 
mentira for contada, nesta Casa, ela vai ser desmentida. Quando ela fi-
zer um efeito negativo com a população. Voltando à questão da covid, 
agora, eu estou preocupado porque a gente continua sem uma atitude 
das prefeituras e da própria coordenação das Secretarias de Saúde no 
sentido de obrigar os municípios a realizarem mais testes. Precisa sair 
uma recomendação disso. Vou fazer uma provocação ao Ministério Pú-
blico, enviar um ofício ao Dr. Nicolau, que é Procurador Geral de Justi-
ça do Estado do Maranhão, para que se manifeste, para que o Ministério 
Público dispare um ofício para todas as comarcas, para que os promoto-
res fiscalizem a quantidade de testes que estão sendo feitos. A ocupação 
hospitalar tem crescido, a média de pacientes, de idade de pacientes que 
estão apresentando covid-19, casos graves, reduziu, claro, por quê? Por-
que os idosos, na primeira onda, foram os mais afetados, agora nós es-
tamos num segundo momento. Aqueles que sobreviveram, imunizaram 
muito provavelmente e a gente agora baixa a faixa etária, com possibi-
lidade de novas variantes do vírus, mais agressivas aqui. Considero, 
volto a dizer, sugiro ao Secretário Carlos Lula que converse com o Go-
vernador do Estado, com Felipe Camarão e essa turma toda para discu-
tir a suspensão por 15 dias das aulas para modalidade online. Agora nós 
estamos no período que está havendo muitas chuvas, Araçagi alagou, 
Santa Inês está um caos. O Maranhão todo está sofrendo com essa ques-
tão de chuvas e as infecções respiratórias, a Covid-19 inclusa, vão au-
mentar. Por isso, é o momento em que os principais carregadores do 
vírus, as crianças e os jovens que mais transmitem, que chegam em casa 
e entram em contato e geralmente são assintomáticos, abraçam um avô, 
abraçam uma vó, se beijam num evento público quando acontece numa 
festa, numa situação como essa. Essas crianças, esses adolescentes, por 
15 dias, a gente mantém a aula na modalidade não presencial, no ensino 
a distância. Nós precisamos fazer as coisas para que não aconteça, 
como aconteceu, Presidente, ali no Piauí, que agora eles estão decretan-
do lockdown. A Bahia decretou toque de recolher. No Ceará, uma me-
dida extremamente arbitrária por conta do governo do Estado, porque 
simplesmente os agentes executivos, nesses locais, não se preparam 
para, de fato, fazer fiscalização adequada. Para finalizar, trazendo aqui 
um dado importante em relação aos cartórios. A nossa ação popular se-
gue tramitando, o Juiz Douglas de Melo Martins se deu por impedido 
por motivo de foro íntimo. Portanto, não cabe questionamento. Já foi 
oficializado o corregedor do Tribunal de Justiça, Desembargador Paulo 
Velten, para designar novo juiz para a ação. A gente espera que ela seja 
em breve julgada, o pedido da cautelar que nós fizemos. Os pedidos 
cautelares. Segunda coisa: em relação às duas ADIs, que as próprias 
associações de cartorários ajuizaram, elas estão com a Desembargadora 
Neuma Sarney. Se eu pudesse fazer uma solicitação à Desembargadora, 
é que se dê por impedida nesse momento de julgar essas ações e que 
seja designado um novo Desembargador relator, tendo em vista a gravi-
dade dos casos que vieram à tona pela imprensa, inclusive até no Inter-
cept nos últimos dias. Seria muito importante, peço que o Desembarga-
dor Lourival Serejo, que o Corregedor Paulo Velter conversem com a 
Desembargadora, claro que a gente sabe que o Desembargador tem a 
sua autonomia funcional, nós respeitamos isso, mas em prol da morali-
dade na administração pública em todos os níveis, em todos os Poderes, 
a gente solicita que ela se dê por impedida de julgar esse caso. Nós va-
mos continuar vigilantes. Eu recebi uma série de dados hoje, fui muito 
bem recepcionado pelo Dr. André, que é Diretor do Fundo do Judiciário 
do Ferj, nos subsidiou com várias informações que, na próxima semana, 
a gente vai poder destrinchar, aqui na Tribuna, e, se for necessário, nós 
podemos culminar até com uma CPI para avaliar esses ganhos excessi-
vos dos cartórios e a dificuldade de se concluir um concurso público 
que, desde 2016, não foi finalizado. Eram essas as palavras. Muito obri-
gado.

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e Deputa-
das, venho à tribuna, nesta manhã, para destacar um assunto de extrema 
importância que atinge diretamente a vida das pessoas, não apenas em 
São Luís no estado do Maranhão, mas em todo o País. Mais uma vez 
buscam, por meio das polêmicas, tirar o foco daquilo que realmente in-
teressa. Nós apresentamos ontem, aqui na Assembleia Legislativa, um 
pacote de medidas para, de fato, garantir um serviço essencial, que é a 
entrega de combustível, a venda, a comercialização de combustível aos 
consumidores maranhenses com o menor custo, combatendo as abusi-
vidades. Destacamos ontem que essa política de preços praticada pela 
Petrobras é uma política incompatível com a realidade que nós vive-
mos, e os critérios já foram destacados aqui nesta tribuna. Hoje trago 
dados atuais da ANP, que demonstra a incoerência no que diz respeito 
à tributação. Por exemplo, aqui no estado do Maranhão, nós temos a 
menor carga tributária no que diz respeito à alíquota de GLP. O ICMS 
do gás de cozinha é de 14%, agora, quando vai ser comercializado ao 
consumidor, esse produto essencial é vendido numa média que varia 
de R$ 84.99 a R$ 100. Isso no nosso Estado, no Estado do Maranhão, 
uma alíquota de 14% quando você vai no Piauí, estado vizinho, em 
Sergipe, Rio Grande do Norte, a alíquota do ICMS sobe de 14% para 
18%, ou seja, o imposto nesses estados é mais caro, é mais alto, é uma 
alíquota maior, mas quando você vai no revendedor de gás, em algumas 
dessas localidades, no Piauí, você encontra gás mais barato do que aqui, 
você encontra o gás a R$ 82,00. Esses dados, senhoras e senhores, que 
são trazidos aqui são dados técnicos, são dados publicizados pela ANP, 
convido qualquer pessoa que está acompanhando esse discurso, a entrar 
agora mesmo no site da ANP, coloca lá o estado, coloca a pesquisa se é 
gasolina, se é diesel, se é gás, você vai identificar, que enquanto o ICMS 
aqui é de 14%, o gás é vendido até R$ 100,00. Enquanto no Piauí, o 
ICMS sobe para 18%, o gás é vendido ao consumidor a R$ 82,00, essa 
incoerência também é notada quando se fala da gasolina, quando va-
mos pesquisar os preços da gasolina em todo o território nacional, nós 
observamos que o ICMS aqui é mais caro, 30.5, a alíquota do ICMS, 
mas quando vamos para a bomba, o valor máximo que é encontrado, 
é uma média de R$ 5,19, R$ 5,20, que é um valor caro. Agora quando 
você vai no Rio Grande do Sul, onde a alíquota do ICMS é de 25%, ou 
seja, a menor alíquota do Brasil, Rio Grande do Sul, quando você vai 
no posto de combustível, no Rio Grande do Sul, o valor da gasolina por 
litro pode chegar a R$ 6,00, R$ 5,99, esses são dados da ANP, senhoras 
e senhores. E é por essa razão que eu destaco aqui esse pacote de medi-
das que traz como pontos iniciais a aprovação de dois Projetos de Lei, 
Senhora Presidente, que eu pedi urgência para que fosse votado imedia-
tamente, Projeto de Lei que vai garantir aos órgãos de fiscalização, de 
defesa do consumidor a informação do preço praticado, é algo simples, 
é só o revendedor de gás, o revendedor de combustível ele informar 
por e-mail, sem qualquer custo adicional, o preço que está praticando 
na venda do gás, o preço que está praticando na venda da gasolina, 
com isso os órgãos vão poder fazer uma pesquisa de preço, informar ao 
consumidor, onde estão os postos que vendem mais barato, onde estão 
os revendedores de gás que estão vendendo menos caro ao consumidor. 
Com isso, nós vamos incentivar a concorrência porque os revendedores 
vão querer ter a sua atividade publicizada nos veículos de comunica-
ção e a gente vai garantir um produto mais em conta para o consu-
midor. Terceiro ponto, uma Indicação Parlamentar que eu fiz ontem à 
Secretaria de Fazenda para que pudesse garantir redução de impostos, 
isenção pelo menos parcial quando se tratar de combustíveis fornecidos 
a motoristas por aplicativo, a taxistas, ter uma revisão tributária. Nós 
precisamos, e isso nós fazemos aqui a reivindicação à Câmara Federal, 
ao Congresso Nacional, nós precisamos imediatamente de uma reforma 
tributária, a carga tributária em nosso país é muito alta e isso precisa ser 
revista porque quando aumenta o valor do combustível aumenta uma 
série de produtos e serviços, aumenta a cesta básica, aumenta o frete 
e isso precisa ser enfrentado. E, por fim, eu cogito aqui a possibili-
dade, senhoras e senhores deputados, de fazermos uma CPI, aqui na 
Assembleia, essa CPI que vai nos dar mais força para poder buscar 
mais informações e poder, de uma vez por todas, enfrentar esse tema, 
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que é muito importante ser enfrentado, nós possamos trazer elementos 
para mudança dessa política de preços agora praticada pela Petrobras, 
desde 2017, e eu friso aqui, durante o auge da pandemia no ano passado 
houve uma redução, houve uma queda no dólar, mas essa queda não 
foi identificada de forma clara nas bombas dos combustíveis, e isso 
só prejudica os consumidores, infelizmente. Mais uma vez, quem vem 
pagando a conta são os consumidores e consumidoras. E é por isso que 
eu peço a V.Exas. que aprovem esse nosso pacote de medidas em com-
bate ao aumento abusivo do combustível, e também em combate a essa 
política leonina, essa política severa, essa política incoerente, incompa-
tível de alteração de preços da Petrobras, que, sim, extrai o produto no 
território nacional, com funcionários empregados brasileiros pagos em 
real, empresa essa brasileira com refinarias brasileiras, são 13, em nosso 
país, e quer cobrar do consumidor que ganha um salário mínimo, que é 
o mínimo que não dá para garantir o básico, cobrar do consumidor um 
produto tendo como patamar o mercado internacional, ou seja, levando 
em consideração o dólar. São essas as nossas considerações, confiamos 
nessa Casa, confiamos na atuação dos parlamentares e acreditamos na 
Justiça. Meu muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Wellington 
do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) –Senhor Presidente, Senhores Deputados, Deputa-
das, internautas, telespectadores 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 
e sobre sua população. Senhor Presidente, é muito importante que essa 
pauta dos combustíveis tenha vindo para a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, o Deputado Wellington estava sozinho nesta pau-
ta, ainda bem que a pauta começou a tomar conta da Assembleia Legis-
lativa e mais deputados precisam se envolver, então nós temos uma alta 
nos preços dos combustíveis, que sente na bolsa não só quem vai abas-
tecer, e na hora que o consumidor para no posto de gasolina que vai 
abastecer, mas toda a população, Deputado Arnaldo Melo, sente, por-
que com o aumento dos combustíveis, nós temos também o aumento do 
preço do custo de vida, do arroz, do feijão, da carne e nós temos esse 
aumento do custo de vida e que as pessoas precisam compreender que 
nós temos uma alta taxa de juros, nós temos também uma alta taxa de 
impostos, e eu como Deputado Estadual, votei três vezes contra o au-
mento de impostos, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
No nosso ponto e vista, a nossa defesa da população é que o Estado é o 
maior algoz, o Estado é o maior algoz da população, extraindo da popu-
lação por meio de impostos, e o mais grave, é que a população não en-
contra essa contrapartida, nós temos estradas esburacadas, nós temos 
um péssimo atendimento na saúde, nós temos escolas deploráveis, esco-
las que não são dignas, e aí não pode simplesmente um parlamentar 
dizer: “ah, mas os impostos são necessários para que nós possamos dar 
continuidade às atividades do Estado”. Concordamos, mas por que não 
tem fiscalização da prestação desses serviços? Por que não tem fiscali-
zação dessa contrapartida? Nós estamos cobrando a fiscalização de tudo 
que foi aplicado com o Fundo de Combate à Pobreza. Só no ano de 
2020 foram arrecadados mais de setecentos e dez milhões. Temos seis-
centos e oitenta e três milhões em caixa para combater a pobreza no 
Estado do Maranhão. Só o que aconteceu nos últimos seis anos, o au-
mento da extrema pobreza. Então, tem alguma coisa errada. Tem di-
nheiro em caixa. Tem uma boa arrecadação. O pobre coitado do mara-
nhense pagando altos impostos. Sendo argolado com altos impostos. O 
governo arrecada cada vez mais e cadê os benefícios? Cadê a água para 
todos? População de São Luís está padecendo com a falta de água. As 
nossas praias impróprias para o banho. Cadê o Mais IDH dos 30 muni-
cípios mais pobres. Um milhão e trezentos maranhenses na extrema 
pobreza. Cadê todo dinheiro, Governador Flávio Dino? Cadê todos re-
cursos? Cadê essa alta taxação de impostos? E é por isso que nós preci-
samos desonerar o consumidor, o trabalhador. Vamos fazer um enfren-
tamento com o governo federal? Vamos. Vamos acionar a bancada? 

Vamos acionar os senadores? Vamos. Mas vamos trazer para nossa área, 
para o nosso terreno, para o nosso campo de discussão. Para área esta-
dual e aí na nossa área, no nosso campo, como Deputado Estadual, nós 
temos a luta da redução do ICMS. E é possível sim, já foi feita a redução 
do ICMS dos combustíveis para aliados do Governador Flávio Dino. 
Donos de empresas de combustíveis em Imperatriz, em Timon, em São 
Luís e agora estão dizendo que vão aumentar novamente o preço de 
combustíveis, nós já estamos com a Indicação, Requerimento ao Gover-
no do Estado, para que possa editar o decreto, é possível? É possível, já 
fez outras vezes, mas eu quero me ater ao ICMS dos combustíveis, e é 
por isso que nós entramos com uma ação popular, e essa ação popular 
bem fundamentada, traz questionamentos que é importante que nós 
possamos debater na Assembleia, é importante que o Governo do Esta-
do possa falar alguma coisa, não simplesmente, somente atacar o gover-
no federal, não simplesmente só atacar a Petrobras, vamos dar exemplo, 
vamos cortar na carne, o Governador Flávio Dino não tem exemplo 
nenhum para dar, vamos dar exemplo, vamos falar do ICMS? A lei n° 
7.799, que é a lei do ICMS, ela coloca os itens em categorias, aí começa 
de 4,5% até 28,5%, que é a maior taxação, e nessa maior taxação, en-
contra-se a gasolina, a Lei n°7.799 não reconhece a essencialidade da 
gasolina, e aí eu pergunto aos nobres parlamentares, aos nobres deputa-
dos: a gasolina está sendo taxada junto com o..., junto com pedra pre-
ciosa, junto com embarcação de luxo, junto com aeronave, e o diesel 
taxado em 18,5%, 16,%5, mais 2 do FUMACOP, 18,5% juntamente 
com itens essenciais para os maranhenses, como a energia elétrica. En-
tão, a separação dos combustíveis, o diesel é taxado em 18,5% junto 
com itens necessários, e a gasolina com 30,5% com itens supérfluos, 
itens de luxo, como jet-ski, lanchas esportivas, rodas de liga leve, aero-
naves, joias, pedras preciosas. Eu pergunto a você, cidadão, a você que 
mora no Cohatrac, na zona rural, a você de Imperatriz, a você de Timon, 
a você de Caxias, a você, maranhense: Você acha correto o combustível 
não ser reconhecido, a gasolina não ser reconhecido como item essen-
cial e ser cobrado uma taxação igual a item de luxo? É por isso que 
apresentamos uma ação popular para que seja corrigida essa lei. E on-
tem, o despacho na Vara de Direitos Difusos e Coletivos, doutor Dou-
glas, para que intimasse o Governo do Estado do Maranhão para se 
manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, no prazo de 72 horas e 
que se intime também o Ministério Público. Então, há fundamentação, 
nós temos um objetivo, estamos na luta para que o Governo do Estado 
possa reduzir o ICMS, nós temos a quarta maior alíquota do ICMS do 
Brasil. No final, nós temos o segundo maior preço de combustível do 
Nordeste e o sexto maior do País. Precisamos de uma ampla discussão 
com o governo federal, Petrobras, precisamos de todos eles, precisa-
mos, precisamos. Mas não precisamos de uma CPI, simplesmente para 
vilanizar os donos de postos de gasolina. E aí o culpado é só o dono de 
posto de gasolina? Quando aperta-se o Governo do Estado, o Governo 
do Estado vai para o Procon e diz: Procon, aperta o empresário. Aperta 
o dono de posto de gasolina, porque eles vão ter que sangrar, eles vão 
ter que baixar, por quê? Porque o governo vai continuar arrecadando, o 
governo vai continuar arrecadando com o ICMS alto. Qual o exemplo 
que o governo dá? Não pode baixar o ICMS?! Já baixou para os aliados 
donos de empresas de ônibus, em Imperatriz, Timon, Caxias e São Luís, 
mas não pode baixar o ICMS? Vamos “vilanizar” somente o empresário 
dono de posto? Então, é louvável a discussão travada na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Chamo a atenção para a prudência, 
para a coerência, mas, principalmente, Governador Flávio Dino, dirijo-
-me a V. Ex.ª como Governador do Estado que foi eleito para gerir, para 
administrar os recursos públicos e bem aplicar os recursos públicos. A 
população está questionando a aplicação do recursos oriundos da arre-
cadação dos impostos, do Fumacop, e o mais importante, Governador 
Flávio Dino, nós temos uma lei que talvez não tenha sido observada por 
V. Ex.ª, governos anteriores, mas ela precisa ser alterada, ela precisa ser 
modificada, pois nós precisamos é da boa aplicação do recurso público, 
não é onerar ainda mais o consumidor, o trabalhador maranhense, e é 
por isso que nós precisamos dar as respostas e eu solicito ao governo do 
Estado do Maranhão que possa rever essa situação do ICMS e, princi-
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palmente, possa dar uma resposta para a população. Eu tenho certeza, 
eu não vou ser contra a CPI, nunca fui contra nenhuma CPI na Assem-
bleia Legislativa e não vou ser contra essa CPI, mas não podemos so-
mente, Deputado Yglésio, vilanizar dono de posto de gasolina. Parabe-
nizo V. Ex.ª pelo seu pronunciamento. Nós não podemos vilanizar, 
colocar na conta somente do empresário que gera emprego, que melho-
ra o Estado do Maranhão com arrecadação. Ele não pode ser penalizado 
somente na ponta, porque aí acontece um problema desses, manda o 
Procon, está lá com a sua jaquetazinha preta, na porta do posto de gaso-
lina, multando o posto. Tem que fiscalizar? Tem, mas de forma correta, 
de forma coerente. Todos nós temos que sentir na pele, todos nós temos 
que sentir na carne, todos nós temos que cortar na carne, todos nós, in-
clusive o governo do Estado. Eu faço parte do Poder Legislativo Esta-
dual e é por isso que estou cobrando do governo do Estado do Mara-
nhão a redução do ICMS. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar os 
advogados, a Dra. Ellen Félix e o Dr. Aécio Bezerra, pela produção ju-
rídica do material, pelo excelente trabalho. Parabéns ao Dr. Aécio Be-
zerra, que todos os dias aparece na TV Mirante falando em defesa do 
consumidor, um jovem advogado brilhante. Então, parabéns ao Dr. Aé-
cio Bezerra, parabéns à Dra. Ellen pela produção do documento. Aguar-
damos, na Vara de Direito Difuso e Coletivo, o governo do Estado se 
pronunciar, o Ministério Público se pronunciar, para que possamos alte-
rar essa lei e retirar a gasolina de item supérfluo, item de luxo, para que 
possa ser reconhecida a essencialidade da gasolina para o povo do esta-
do do Maranhão. Era o que eu tinha no momento, Senhora Presidente. 
Muito obrigado pela atenção na luta para reduzir os impostos do Estado 
do Maranhão, o ICMS da gasolina em defesa do consumidor, mas em 
defesa de verdade do consumidor maranhense, da população do Estado 
do Maranhão e donos de postos de gasolina. A Assembleia Legislativa 
está à sua disposição para que possamos discutir, para que possamos 
encontrar uma saída, e não só ser colocado como vilão em toda a histó-
ria. Governo do Estado, estamos na luta para baixar o ICMS dos com-
bustíveis, da gasolina no Estado do Maranhão. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Dra. Cleide, a se-
nhora me permite por ter sido citado pelo Deputado Wellington, eu gos-
taria de, rapidamente, pelo Regimento, só fazer algumas considerações.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Daí mesmo? Tudo bem.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) 
- Agradeço. Deputado Wellington, parabéns pelo pronunciamento ini-
cialmente. V. Ex.ª tem a visão que tem que ser ampliada. Eu fico feliz 
por isso também em relação à necessidade de ver outros atores, além do 
ICMS, eu achei que foi perfeita a sua fala no momento que disse assim: 
“Nós não podemos vilanizar o dono do posto de combustível”. Por quê? 
Porque hoje é muito fácil a gente pegar toda cadeia produtiva do com-
bustível, do 100% do combustível, 12% a 14% daquele preço é da dis-
tribuição, do transporte, do frete do posto de combustível que precisa se 
manter, e aí tem uma margem ali que é de centavos mesmo. Então, não 
é defender dono de posto de combustível, até porque, primeiro, eu não 
tenho procuração para isso; segundo, quem mais bate em empresário, 
nesta Casa, que fatura em cima do povo sou eu, tanto que me levantei 
contra o maior empresário do Maranhão. O que a gente está vendo se 
desenhar aqui, nesta Casa, de se construir a narrativa desta Casa? Pri-
meiro: é um sujeito aqui que agora tem o controle do Procon, colocou 
a mulher no Procon. O Governador fez essa besteira de colocar esposa 
de Deputado no Procon para fazer campanha para Deputado federal. 
Imoral isso aí, ao meu modo de ver as coisas. Segundo: vai começar a 
cruzada da jaquetinha preta como V. Ex.ª muito bem colocou. O que é? 
Chega ao posto de combustível, o empresário agora tem que explicar o 
preço. O preço está explicado, o preço é o petróleo que sai da refinaria, 
que tem a cobrança de 30% em imposto estadual, 30,5%, que tem 16% 
de impostos federais, 19% a questão do álcool que entra na composição, 
porque 27% da gasolina são de álcool. O álcool hoje, por exemplo, eu 
recebi aqui, a Petrobras, o representante me mandou, acréscimo de sete 
centavos na gasolina, acréscimo de 10 centavos no etanol. Isso aqui 

vai ser repassado hoje, como é que não vai ser repassado? Porque é 
custo, senão, a gente vai quebrar todos os postos de gasolina? É isso? 
Aí a gente vai colocar gasolina onde se todos os postos de gasolina 
estiverem quebrados? Porque tem um monte de posto de gasolina que 
quebrou aqui em São Luís, o negócio não é mais tão lucrativo assim. 
Então, a gente tem que ter muito cuidado para não transformar a As-
sembleia em palanque de palhaçada em cima da população, porque a 
responsabilidade é múltipla, é da Petrobras, é da política de preços, é da 
política cambial. O ICMS realmente é alto, precisa ser ajustado, eu não 
tenho nenhuma dúvida disso, o Bolsonaro reduziu, a gente vai ter que 
reduzir aqui também. Ontem eu já disse: “Olha, o Secretário de Fazenda 
já está costurando uma ideia para que a gente possa reduzir para taxista 
e para aplicativo”. Falei isso, fiz até indicação ontem reforçando e ele 
autorizou.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Yglésio, por favor!

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Espera aí, Presiden-
te, isso é sério, não tem mais outros expedientes, a gente precisa falar 
sobre essas coisas na Assembleia, caso contrário, a gente vai vivendo 
uma omissão e isso é inadmissível. Eu lhe respeito demais, maior cari-
nho, mas isso aqui é importante, é mais importante do que a gente cele-
brar aniversário de cidade aqui na Casa. Então, o que acontece? Vamos 
falar sério sobre combustível. Nós estamos falando da vida das pessoas, 
um direito constitucional que a gente tem de ir e vir, de um combustível 
que vai ser aumentado R$ 0,30, combustível não, a passagem de ônibus 
que vai ser aumentada, pode ser aumentada até R$ 0,30. Se seu Brai-
de disser que não vai dar subsídio, vai ter que aumentar a passagem. 
Como é que cria a tarifa? Por que cancelaram o programa do BRT ali 
no Araçagi? Por que acabou? Sabe por quê? Porque a passagem ia sair a 
R$6,60. Quem ia pagar R$6,60? Algum de nós ia aqui pagar? Ninguém. 
Não temos condição. Então, o governo não ia subsidiar e desfez o pro-
jeto. E foi correto. Sabe por quê? Porque não é um momento. A gente 
não está no momento agora. Aquele ali não é o melhor projeto para 
BRT que a cidade tem. Então, vamos discutir as coisas sérias. Vamos 
parar de fazer essa Assembleia Legislativa de picadeiro para quem quer 
fazer lacração em rede social e gravar vídeos depois. Eu me recuso a 
ficar calado vendo esta Casa aqui desinformar o cidadão. Eu jamais vou 
permitir isso. Posso ficar aqui só mais dois anos. Mas, enquanto estiver, 
não vou permitir esta Casa aqui enganar o cidadão. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Marco Aurélio. Ordem do 
Dia. V. Ex.ª... 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Presidente, eu gostaria de solicitar a verificação de quórum.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Vamos zerar o painel. Os Deputados 
presentes confirmam a presença. Remotamente, estão presentes os De-
putados Antônio Pereira e Edivaldo Holanda. Todos confirmaram as 
presenças? Confirmou a presença, Deputado Duarte? Colegas, só temos 
16 presentes. Então, não há quórum. 

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de Or-
dem) – Dra. Cleide, inclusive, eu faço parte da Mesa, eu queria recorrer 
para que o Regimento da Casa seja respeitado. Muito se fala de res-
peito, muito se fala de ordem, mas é inadmissível que um Deputado 
tenha, por exemplo, 5 minutos, falar 15 minutos. É inadmissível isso, 
isso não é por questão de liberdade de falar não, é de regra. Como é que 
eu reclamo de regra e toda a hora desrespeito a mesma? Eu peço para 
Mesa e inclusive digo se eu estiver na Mesa e passar do tempo, além do 
tolerável, eu peço para cortar a voz, a fala, porque tem que ter limite.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado, eu concordo com V. Exa., o 
Presidente também, falo aqui por ele, mas, infelizmente, é como V.Exa. 
falou, alguns acham que têm motivo muito importante e fica difícil para 
gente, mas eu concordo com V. Exa. 
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O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de Or-

dem) – O deputado que achar que o tempo é pouco que entre pela mu-
dança no Regimento.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de Or-
dem) – Senhora Presidente, aproveitando aqui o final da sessão, que-
ria aproveitar esse dia que acredito ser histórico, e parabenizar V. Exa. 
pela condução dos trabalhos ao lado da Deputada Betel, da Deputada 
Socorro. Eu acho que é a primeira vez que essa Casa tem uma Mesa to-
talmente feminina. E isso precisa ser registrado. No mundo, onde ainda 
existem homens covardes, homens que agridem mulheres, homens que 
acham que as mulheres não crescem pela sua competência, pelo seu 
mérito, isso precisa ser registrado. Portanto, viva as mulheres e para-
béns a V.Exa.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Muito obrigada. Nós agradecemos a V. 
Exa. Está encerrada a presente sessão.

Ata da Quinta Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa 
da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, realizada 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, Dou-
tora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio 
Macedo, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Fi-
gueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora So-
corro Waquim, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Welling-
ton do Curso,  Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Participaram remotamente 
os Senhores (as) Deputadas (as): 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. O Presidente, em nome do povo e invocando a prote-
ção de Deus,  declarou aberta a Sessão determinando a leitura do texto 
bíblico, da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a pala-
vra aos (as) Deputados (as): Doutora Cleide Coutinho, Betel Gomes, 
Andreia Martins Rezende, Adelmo Soares, Roberto Costa, César Pires, 
Antônio Pereira, Wellington do Curso, Vinicius Louro, Doutor Yglésio, 
Professor Marco Aurélio, Duarte Júnior, Professora Socorro Waquim e 
Rildo Amaral. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos 
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia anunciando em 
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei Com-
plementar n° 001/2020, de autoria do Poder Judiciário, (Mensagem nº 
022/2019), que transforma a Comarca de Alto Alegre do Maranhão, em 
2ª Vara da Comarca de São Mateus do Maranhão, com pareceres favo-
ráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e 
de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho, 
o qual foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. O Proje-
to de Lei n° 329/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, foi 
transferido devido à ausência da autora. Em único turno, foi anunciada 
a discussão e votação do Parecer nº 811/2020, de autoria da (CCJC), 
contrário ao Projeto de Lei nº 659/2019, de autoria do Deputado Dou-
tor Yglésio, que institui a obrigatoriedade de programas de integridade 
nas empresas que contratem com a administração pública do Estado 

do Maranhão e o Parecer nº 814/2020, da (CCJC), contrário ao Projeto 
de Lei nº 259/2019, também do Deputado Doutor Yglésio, que institui 
a política de acolhimento em família acolhedora de crianças e adoles-
centes afastados do convívio familiar por decisão judicial.  Os citados 
pareceres foram rejeitados e os respectivos Projetos de Lei retornam 
às comissões de mérito. Em seguida, foi submetido à deliberação do 
Plenário o recurso do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão 
da Mesa que indeferiu o Requerimento nº 391/2020, ao Governador do 
Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando informações referentes 
ao quantitativo atualizado do efetivo da polícia militar, polícia civil, 
corpo de bombeiros militar e agentes penitenciários, bem como o nú-
mero de aposentados, e projeção para aposentadorias em 2020 e 2021,  
e a quantidade de cargos vagos em cada corporação. A decisão da Mesa 
foi mantida, com os votos contrários dos Deputado Welinton do Curso 
do Curso e Neto Evangelista. Os Requerimentos nºs: 392 e 393/2020, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso, foram retirados da Ordem 
do Dia a pedido do autor. Na sequência, o Plenário aprovou: Requeri-
mento n° 021/2021, de autoria do Deputado Adriano, solicitando que 
sejam desarquivados os Projetos de Lei n°s: 282 e 362/2017, de sua 
autoria; Requerimento n° 022/2021, de autoria do Deputado Doutor 
Yglésio, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência 
o Projeto de Lei nº 360/2020, de sua autoria; Requerimentos n°s: 024 
e 027/2021, ambos de autoria do Deputado Duarte Júnior, para que se-
jam votados em regime de urgência o Projeto de Lei nº 009/2021 e o 
Projeto de Resolução Legislativa nº 021/2020, de sua autoria. Foram 
também, aprovados os Requerimentos nos: 028 a 041 e 043 a 078/2021, 
todos de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja 
enviada mensagem de congratulações pela posse dos excelentíssimos 
prefeitos do Estado do Maranhão, desejando-lhes sucesso  frente a ad-
ministração pública municipal; Requerimento n° 084/2021, de autoria 
do Deputado Rildo Amaral, solicitando que seja discutido e votado em 
regime de urgência os Projetos de Lei nº 22,25 e 36/2021, de sua auto-
ria; Requerimento n° 091/2021, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso, solicitando que seja encaminhada mensagem de congratulação à 
direção da TV Mirante, pela qualidade do programa “Bom Dia, Miran-
te”. Submetidos à deliberação da Mesa, foram deferidos: Requerimento 
nº 013/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando 
mensagens de pesar aos familiares do Senhor José de Ribamar Pires de 
Castro, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 27 de janeiro do corrente 
ano; Requerimento n° 042/2021, de autoria do Deputado Wellington do 
curso, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares 
do Doutor Marco Antônio Fonseca, pelo seu falecimento, ocorrido no 
dia 06 de fevereiro do corrente ano. Os Requerimento n° 018/2021, 
023/2021, 082/2021, 088/2021,  087/2021,foram transferidos para a 
próxima Sessão, a pedido do autor. O Requerimento n° 089/2021, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado, 
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Portela, solicitando-lhes que expliquem os motivos 
pelos quais há vigilantes atuando na segurança pública do estado, foi 
discutido pelo autor e indeferido pela Mesa. O autor recorreu e o citado 
requerimento foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordi-
nária. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a 
presente Ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 24 
de fevereiro de 2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Professor Marco Aurélio
Primeiro Secretário, em exercício,

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária,
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APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 03/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA CLARA COMUNICAÇÃO LTDA., 
firmam entre si o terceiro apostilamento ao referido contrato. OBJE-
TO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000285, de 29/01/2021, 
no valor de R$ 290.492,18 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e no-
venta e dois reais e dezoito centavos) para fazer face às despesas ine-
rentes a este Contrato, durante o corrente exercício. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; 
Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza 
de Despesas: 33.90.39.92– Serviços de Publicidade Institucional; Ação: 
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no 
Maranhão (Manutenção); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 - Recursos 
Ordinários – Tesouro; Histórico:  Objeto: serviço de publicidade e pro-
paganda para ALEMA. Informações Complementares: Valor referen-
te ao saldo residual do contrato. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei 
Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0005/2020. DATA 
DA ASSINATURA: 23/02/2021. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. São Luís–MA, 25 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 07/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA VITALE PROPAGANDA EIRE-
LI-ME., firmam entre si o terceiro apostilamento ao referido contra-
to. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000287, de 
29/01/2021, no valor de R$ 97.625,00 (noventa e sete mil, seiscentos 
e vinte e cinco reais) para fazer face às despesas inerentes a este Con-
trato, durante o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – 
Gestão Fiscal; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Le-
gislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 
33.90.39.92– Serviços de  Publicidade Institucional; Ação: 4628 
– Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Ma-
ranhão (Manutenção); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 - Recursos 
Ordinários – Tesouro; Histórico:  Objeto: serviço de publicidade e pro-
paganda para ALEMA. Informações Complementares: Valor referen-
te ao saldo residual do contrato. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei 
Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0005/2020. DATA 
DA ASSINATURA: 23/02/2021. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. São Luís–MA, 25 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 01/2018. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e TELEMAR NORTE LESTE S/A, firmam entre si 
o quarto apostilamento ao referido contrato. OBJETO: emissão da 
Nota de Empenho n.º 2021NE000331 de 22/02/2021, no valor de R$ 
177.344,70 (cento e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro 
reais e setenta centavos), para fazer face às despesas inerentes a este 
Contrato durante o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa; Gestão: 
00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – 
Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de 
Despesa: 33.90.40.39 – Comunicação de Dados (telefonia fixa sem pa-
cote de dados); Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 
– Atuação Legislativa do Maranhão (Informática); Fonte de recursos 
0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: Ser-
viços de Telefonia Fixa para Alema. Informações Complementares: Va-
lor na totalidade para o exercício atual. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da 
Lei Federal nº 8.666/93 e Processos Administrativos n.ºs 0276/2021 e 
3094/2020. DATA DA ASSINATURA: 24/02/2021. ASSINATURA: 
Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 25 de fevereiro de 2021. 
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 06/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO MARANHÃO e EMPRESA PROMPT COMUNICAÇÃO 
E MARKETING LTDA., firmam entre si o quinto apostilamento 
ao referido contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 
2021NE000286, de 29/01/2021, no valor de R$ 298.301,28 (duzentos 
e noventa e oito mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos) para 
fazer face às despesas inerentes a este Contrato, durante o corrente exer-
cício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Fiscal; Função: 01 
– Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – 
Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.39.92– Serviços de  
Publicidade Institucional; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 
000011 – Atuação Legislativa no Maranhão (Manutenção); Fonte de 
recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários – Tesouro; Histórico:  
Objeto: serviço de publicidade e propaganda para ALEMA. Informa-
ções Complementares: Valor referente ao saldo residual do contrato. 
BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo 
Administrativo n.º 0005/2020. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2021. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 25 de 
fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
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APOSTILA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 09/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA C. F. R. GASPAR LOCAÇÃO E EVEN-
TOS EIRELI-ME, firmam entre si o quinto apostilamento ao referido 
contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000279 
de 11/02/2021, no valor de R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito 
mil reais), para cobertura das despesas relativas à contratação em 10 
(dez) meses (MARÇO/DEZEMBRO) do exercício de 2021. DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Natureza de Despesas: 33.90.39.41 – Fornecimento de alimen-
tação; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de recursos 
0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: 
Fornecimento de alimentação preparada para o programa Sol Nascen-
te assistido pela ALEMA. Informações Complementares: Valor refe-
rente a renovação do contrato proporcional para o exercício de 2021. 
BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo 
Administrativo n.º 3164/2020. DATA DA ASSINATURA: 24/02/2021. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 25 de 
fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
003/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2839/2020-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 10 de março às 09:30h, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de fornecimento de Vale Alimentação/Refeição, para a  As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 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, 23 de fevereiro de 2021. Marcelo Costa. 
Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
007/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0804/2020-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 10 de março às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br para contratação de empresa especializada em ma-
nutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico e odontoló-
gicos. 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 horas. São Luís, 23 de fe-
vereiro de 2021. Lincoln Christian Noleto Costa. Pregoeiro da ALEMA


