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Sessão Ordinária (Remota) da Terceira Sessão Legislativa da Dé-

cima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado Do Mara-
nhão, realizada no dia nove de março de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Senhores Deputada Andreia Martins Rezen-

de
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. Leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico (lê texto 
bíblico e Expediente). O Deputado Edivaldo, ele está querendo comen-
tar alguma coisa. Um prazer revê-lo, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (Questão de 
Ordem) - Um abraço a todos os colegas, um abraço ao meu Presidente. 
Eu falei com Dr. Bráulio, vi que estou ausente e mais uns dois com-
panheiros. Tentávamos remotamente participar da sessão, mas houve 
um problema de internet e aí quero apelar a V. Ex.ª e à Mesa para que 
considere, justifique a nossa ausência da sessão passada porque não foi 
por culpa nossa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Já vou aqui solicitar, Deputado Edivaldo, que seja feita a retificação da 
ausência de V. Ex.ªs.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Obrigado, 
Presidente.

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO N° 123 /2021 

Senhor presidente,

Que seja encaminhado expediente ao governador Flávio Dino e 
ao secretário de estado da saúde, Carlos Lula, solicitando que expli-
quem o destino de leitos, hospitais que foram fechados, respiradores e 
outros equipamentos adquiridos com recursos públicos durante a pan-
demia.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 661 / 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 
expediente ao Superintendente Regional do Maranhão do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Sr. George de Melo 

Aragão, solicitando ações estratégicas de modo a beneficiar os residen-
tes dos assentamentos do município de Amarante/MA, visando promo-
ver ações de fomento, bem como entrega de títulos de propriedade de 
terra, nos casos legalmente possíveis.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de março de 2021. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 662 / 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 encami-
nhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio 
César de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e 
Manutenção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, 
ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e 
Urbanismo, o Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de 
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry 
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de 
pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Coronel Vieira, Bairro Vila 
Roseana Sarney, São José de Ribamar - Maranhão / CEP: 65110-000.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de março de 2021. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 663 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro à V. Exa. que, após seja 
ouvida a Mesa, que a presente Indicação seja encaminhada ao Governa-
dor do Estado do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, e ao Secretário de 
Infraestrutura do Estado, Sr. Clayton Noleto Silva, solicitando a recu-
peração da malha asfáltica da Rodovia MA 006, no trecho de 18 km 
que se inicia na sede do município de Arame/MA a Aldeia Indígena 
Lago Branco, no sentido de acesso à BR 222.

A recuperação do trecho da rodovia em destaque é de grande re-
levância visto que faz parte da principal via de acesso à BR 222, inter-
ligando o município de Arame a outros municípios maranhenses e a 
capital do estado. 

Desta forma, a solicitação demandada visa dar melhores condi-
ções de trafegabilidade, segurança e trabalho aos condutores de veícu-
los de transporte de cargas, passageiros e demais públicos que diaria-
mente utilizam a via para locomoção. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de março 
de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 664 /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 MARANHÃO, FLÁ-
VIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de REVOGAR 
O ARTIGO 11 DO DECRETO 36.531 DE 2021 que dispõe sobre 
funcionamento de atividades comerciais na Ilha de São Luís, sobre o 
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funcionamento do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibi-
lidade de revogar o artigo supramencionado, uma vez que, segundo o 
IBGE, o Maranhão é o estado com menor acesso à internet do Brasil. 
Deste modo, essa pode ser uma dificuldade em que os municípios estão 
tendo para alimentar o Sistema de Informações do Programa Nacional 
de Imunizações (SIM). Ademais, o Governo do Estado pode fornecer 
chips com internet para suprir a necessidade de muitos municípios, evi-
tando assim a suspensão de envio de doses de vacinas, que é uma ferra-
menta essencial no combate ao COVID-19.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 4 de março 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 665/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos - 
SEMOSP, Senhor David Col Debella, solicitando a inserção do bair-
ro Maracanã, com destaque ao Residencial Ribeira, no plano de 
pavimentação e recuperação asfáltica das ruas e avenidas do Mu-
nicípio de São Luís.

O bairro do Maracanã é marcado por carência em políticas pú-
blicas municipais. Em virtude do período chuvoso, há o agravamento 
das péssimas condições de infraestrutura, resultando em diversos pro-
blemas, especialmente aos moradores do Residencial Ribeira. Assim, 
justifica-se a presente.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 4 de março 
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 666/2021

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 a retirada de lixo e 
a solução do descarte inadequado dos rejeitos no Bairro Maracanã, 
especialmente no Residencial Ribeira, uma vez que diversas ruas en-
contram-se com resíduos sólidos acumulados.

Além disso, verifica-se a formação de uma disposição final de 
rejeitos, em uma espécie de cratera, caracterizando um lixão, com des-
carte inadequado de lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio 
ambiente e à saúde pública.

O período chuvoso de 2021 instalou-se na cidade, de modo que, 
somado ao acúmulo de lixo, contribui para a proliferação de doenças, 
interferindo diretamente na qualidade de vida da população, fazendo-se 
necessária, portanto, a remoção dos resíduos. Dessa forma, justifica-se 
a presente indicação.             

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 4 de março 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 667/2021

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 Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, 
Flávio Dino, com a devida indexação do anteprojeto de lei que versa 
sobre as vedações na utilização das dotações orçamentárias do Fundo 
Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 4 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL 

ANTEPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ____ 
DE 2021

ALTERA A LEI COMPLE-
MENTAR Nº 40 DE 1998, CRIANDO 
VEDAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DAS 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO 
FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E 
APOSENTADORIA - FEPA. 

Art. 1º - Acresce o parágrafo único ao art. 14 da Lei Complemen-
tar nº 40 de 1998, com a seguinte redação: 

“Art. 14. (...)
Parágrafo único. Por atividade administrativa entende-se tam-

bém quaisquer medidas promovidas pela Administração Pública que 
envolvam construções, reformas, pavimentações, obras em geral e 
demais ações de infraestrutura, estando, consequentemente, vedada a 
utilização das dotações orçamentárias do Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadoria – FEPA para fins outros que não digam respeito ao seu 
objeto. (N.R.)”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 668 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Senhor Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem 
como ao Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado 
de Saúde – SES, solicitando que seja encaminhado em regime de urgên-
cia ATIVAÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL 
MATERNO /INFANTIL para o município de Presidente Medici  - MA.

A presente indicação se faz necessário para atendimento da po-
pulação região do baixo Mearim, alto turí e gurupi, que não dispõe de 
centro hospitalar para atendimento maternal e infantil. Sendo uma re-
gião de mais 20 municípios e mais de 500 mil pessoas, deixando de 
sobrecarregar a capital com esses atendimentos. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, São Luís, 08 de março 2021 - Ana do Gás - 
Deputada Estadual – PC do B

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 669 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente in-
dicação seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando que apreciem 
a possibilidade de IMPLANTAR O PROGRAMA DE AUXÍLIO 
EMERGENCIAL ATÉ O FINAL DE 2021 NO MARANHÃO 
PARA AS MÃES SOLTEIRAS E HIPOSSUFICIENTES.

A pandemia de Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, traz 
à tona a preocupação com os grupos mais vulneráveis da população. 
Destacamos aqui a vulnerabilidade das mulheres com filhos, sem côn-
juge ou companheiro, como o grupo populacional a ser protegido pelo 
Estado.

Os programas de transferência de renda implementados no País 
consideram famílias sem cônjuges e com filhos, associada à pobreza, 
indicativo de maior vulnerabilidade. Cita-se como exemplo o auxílio 
emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal por três meses para 
pessoas que ficaram sem rendimentos em razão da pandemia de Co-
vid-19, em que a mãe chefe de família (sem marido ou companheiro) 
tem direito a duas cotas do auxílio, podendo receber o total de R$ 1,2 
mil.

A presente proposição reconhece a centralidade da mulher na 
proteção social da família, especialmente no contexto de ampliação das 
vulnerabilidades provocadas pela pandemia do Covid-19. Dada a sua 
importância, contamos com a sensibilidade do Governo do Estado para 
que implante programa de auxílio emergencial voltado às mães solteiras 
e hipossuficientes no estado do Maranhão.

Plenário Nagib Haickel, 07 de março 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 670 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário Municipal de Segurança com Cidadania, o 
Sr. Marcos Affonso, ao Secretário Municipal de Urbanismo e Ha-
bitação, o Sr. Bruno Costa e à Secretária Municipal de Assistência 
Social, a Sra. Rosângela Bertold, solicitando a ação emergencial e 
conjunta das Secretarias, dentro de suas respectivas competências, para 
execução de serviços de contenção da erosão do solo na região do bairro 
do Sacavém, município de São Luís/MA e aumente o valor do Benefí-
cio Eventual Auxílio Moradia (aluguel social) concedido às famílias 
que estejam em situação de risco e calamidade.

A proposição faz-se necessária em razão da área ser considerada 
de risco possuindo várias encostas com probabilidades de erosão e imi-
nente perigo de desabamento de modo a atingir diversas famílias que 
moram nas adjacências, sobretudo no atual período de chuvas da cidade 
de São Luís/MA.

Por outro lado, considerando que o atual valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) do Benefício Eventual Auxílio Moradia (aluguel 
social) concedido às famílias não se mostra suficiente para assegurar 
o direito à moradia digna (art. 6º, caput, CFRB/1988), diversas famí-
lias são obrigadas a permanecer na área de risco, situação que fere os 
direitos à vida, à saúde e à segurança dos munícipes, o que justifica a 
aumento imediato do valor do benefício pela Prefeitura de São Luís.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-

NIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 671 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César 
de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Ma-
nutenção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solici-
tando serviços de pavimentação asfáltica nas Ruas 15 e 18 do Villágio 
Cohatrac, São José de Ribamar - Maranhão / CEP: 65110-000.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 672 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, solicitando serviços de melhoria da rede de iluminação públi-
ca nos Residenciais Morada do Sol, Amendoeira e Santo Antônio, no 
bairro Maracanã, nesta cidade.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 673 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Braide e ao Secretário 
Municipal de Saúde de São Luís, o Sr. Joel Nunes Júnior, solicitando 
a ativação da Unidade Básica de Saúde – UBS localizada no Residen-
cial Morada do Sol, bairro Maracanã, nesta cidade.

A saúde é assegurada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal 
de 1988, sendo direito todos e dever do Estado garanti-la. No caso da 
saúde primária, objetiva-se tratar casos de menor complexidade, reali-
zar a prevenção de doenças e procedimentos simples.

Desta forma, em razão da inatividade da Unidade Básica de Saú-
de – UBS para atender às necessidades primárias em saúde dos mo-
radores do Residencial Morada do Sol, bairro Maracanã, é que se faz 
necessária a presente proposição.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 674 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Cláudio Ri-
beiro, solicitando estudo técnico de viabilidade da ampliação da frota 
de ônibus urbano Santa Bárbara – Terminal do São Cristóvão, tendo 
em vista que, de acordo com a comunidade, os ônibus existentes são 
insuficientes para atender à demanda dos usuários que dependem do 
transporte público de passageiros para se locomover.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 675 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Avenida 2, Jar-
dim América, São Luís - CEP - 65058-297.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 676 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na  Rua Impera-
triz, Parque Pindorama, São Luís - Maranhão / 65041-178.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 677 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 

Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua da Imava, 
Vila Collier, São Luís - Maranhão / 65091-691, São Luís/MA.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 678 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de recapeamento asfáltico e drenagem na 
Rua da Bolívia, Travessa Brasil, bairro Divinéia, São Luís - Maranhão 
/ 65067-868.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 679 / 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 
expediente ao Superintendente Regional do Maranhão do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Sr. George de Melo 
Aragão, solicitando ações estratégicas de modo a beneficiar os residen-
tes dos assentamentos do município de Amarante/MA, visando promo-
ver ações de fomento, bem como entrega de títulos de propriedade de 
terra, nos casos legalmente possíveis.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 680 / 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 encami-
nhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio 
César de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e 
Manutenção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, 
ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e 
Urbanismo, o Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de 
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry 
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de 
pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Coronel Vieira, Bairro Vila 
Roseana Sarney, São José de Ribamar - Maranhão / CEP: 65110-000.

Plenário Nagib Haickel, 09 de março 2021. - DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Senhores Deputados, inscreveu-se no Pequeno Expediente o Deputado 
Antônio Pereira, a quem já passo a palavra, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Muito obrigado, Senhor Presidente. Que Deus nos abençoe 
nessa manhã! Eu quero aqui cumprimentar todos os colegas, deputados 
e deputadas. Estamos aqui nessa nova modalidade. Retornando por con-
ta da pandemia. Retornando e eu quero aqui agradecer a sensibilidade 
de todos nós, em especial, do Presidente Othelino em saber que dar um 
passo atrás para poder avançar tantos à frente. Mas nessa manhã eu 
quero, primeiro, agradecer a Deus. Porque é de conhecimento de todos 
o recrudescimento desta pandemia no Brasil, nesta pandemia no Mara-
nhão. E, portanto, em todos os municípios maranhenses. E nós todos, 
inclusive o Poder Legislativo, por meio do Deputado Othelino temos 
feito a nossa parte. Como estamos fazendo agora nesse momento aqui 
dispostos e prontos a ajudar o Executivo naquilo que for necessário, 
como fizemos no passado recente há mais ou menos um ano. Mas, desta 
vez, eu quero chamar atenção para as atividades do Executivo, uma 
vez que essa pandemia recrudesceu, aumentou e vem aí com uma nova 
variante que é assim de grande importância. Ontem, eu estava lendo aí 
um estudo americano onde se via que ela é muito mais resistente, por 
exemplo, à vacina, torna-se muito mais resistente aos nossos anticorpos 
daqueles que já tiveram a doença. E, portanto, é uma doença de assustar. 
Eu diria até que é uma nova doença. Um novo covid e por ser um novo 
covid, qualquer um quem teve ou quem não teve está exposto e pode 
ter. Então, o Executivo, por meio por meio do Governador Flávio Dino, 
por meio do Senhor Secretário Carlos Lula, tem feito aí um esforço her-
cúleo no sentido de que se trabalhe as condições mínimas de saúde para 
a população e em especial de assistência não só da questão da profilaxia, 
mas também em especial da assistência, porque o nosso povo está adoe-
cendo, está precisando ir aos hospitais, aos prontos-socorros, às UPAs, 
e aos hospitais e nós temos que dar assistência à saúde a essas pessoas. 
E esse esforço nós temos visto por todo o Estado do Maranhão. Em 
especial, hoje pela manhã, nós tínhamos uma inauguração formal, uma 
solenidade de inauguração de um hospital de campanha de Imperatriz, 
mais um hospital do Estado que abre as suas portas para atender o povo 
acometido desta terrível doença, que é a covid. Infelizmente estávamos 
ali os Deputados Estaduais, todos nós, Deputados Estaduais, da região 
Tocantina, quanto o Vice-Governador Carlos Brandão, o Senhor Se-
cretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, outras autoridades, Senhores 
Secretários Estaduais, todos estavam ali para hoje, às 08h30, estarmos 
inaugurando solenemente um Hospital de Campanha de Imperatriz, ali 
naquela cidade para atender as pessoas acometidas desta doença e feliz-
mente e eu acho que foi uma decisão importante do Governador Flávio 
Dino, em não ter essa solenidade, visto que ia, não tinha jeito de todos 
os prefeitos da região estarem lá, até porque, essa é uma doença, e esse 
hospital é para atender toda a região Tocantina, não só Imperatriz, mas 
toda região Tocantina. E eu tenho recebido muitos telefonemas nesses 
dias dos prefeitos das médias e pequenas cidades e inclusive prefeito 
pedindo ajuda do Governo do Estado para que possa abrir 03,04, 05 lei-
tos em suas cidades para atender, uma vez que esses pacientes seus pode 
encaminhar de Imperatriz e a Porto Franco, que é da região ali que são 
ali as referências da região não estavam dando conta de atender esses 
pacientes. Ribamar Fiquene queria mandar para Porto Franco, ou para 
Imperatriz, não tinha mais leitos disponíveis nessas cidades, mas, a par-
tir de hoje, o estado tem nesse momento Senhor Presidente, neste mo-
mento, está tendo uma solenidade de abertura do Hospital de Campanha 
de Imperatriz. Uma solenidade interna, onde temos ali um diretor clí-
nico, Dr. André Almeida Santos, André Leôncio, mais conhecido como 
André Leôncio, é um médico que tem se destacado no combate dessa 
doença, na linha de frente desta doença e foi escolhido pelo Governador 
Flávio Dino agora, para ser o diretor clínico desse Hospital de Campa-

nha. Eu acho que merecidamente ele foi escolhido por tudo que ele fez 
durante esse um ano, mais de um ano já no combate, na linha de frente, 
como médico dessa doença. Então eu quero parabenizar o Governo, a 
Secretária de Estado de Saúde, por ter feito uma escolha dessa enverga-
dura. Ele é merecedor, com certeza, prestará um grande trabalho e um 
grande serviço para a população por esse hospital de campanha como 
diretor clínico. Mas, Senhor Presidente, eu quero destacar aqui, tudo 
que está podendo ser feito o Poder Legislativo, nós enquanto primeiro 
Poder, Poder Legislativo, e o Poder Executivo, estamos fazendo para 
combater, para estarmos juntos a nossa população nesse momento tão 
difícil. Eu quero parabenizar o Senhor Presidente Deputado Othelino, 
pelas medidas que vem tomando, dentro da Casa, no Poder, e que essas 
medidas também atingem a nossa sociedade, a sociedade maranhen-
se. Quero também aqui prestigiar e agradecer ao Governador Flávio 
Dino, com as medidas que ele tem tomado aqui no Maranhão, doutor 
Carlos Lula, enfim. Todos nós irmanados. E Imperatriz agradece nesse 
momento tão difícil, tantas mortes, amigos próximos, eu tinha perdi-
do numa mesma família uma grande amiga, filha da dona da pessoa 
que tem uma concessão do cartório do segundo ofício, agora o irmão 
dela faleceu, dois irmãos na mesma família falecendo com essa doença 
terrível. O Robson e a Rosângela, são pessoas amigas e tantos amigos 
médicos, advogados, professores e o povo em geral, é uma quantidade 
muito maior que nos toca muito mais. Eu quero agradecer, em nome de 
todas as famílias e das famílias imperatrizenses e tocantinenses, de toda 
a Região Tocantina, ao Governador Flávio Dino e ao Carlos Lula por 
darem essa oportunidade de estarmos lutando para sobreviver uma vez 
contraindo essa doença. Esse hospital de campanha é um hospital que 
terá todas as condições necessárias para dar assistência à saúde em um 
momento de crise, em um momento de dificuldades. Quando a gente 
fala de hospital de campanha, não é um hospital que vai ficar definitiva-
mente. Se Deus quiser e uma vez que estamos avançando com a vacina-
ção, no momento devido, o mais próximo possível, esse hospital cerrará 
as suas portas porque já terá cumprido a sua função social que é da 
assistência à saúde nesse momento de dificuldade. Nós, de Imperatriz, 
na semana passada, mais de 10 pessoas foram transferidas via aérea, por 
meio do Governo do Estado para São Luís, visto que lá não havia mais 
leitos, nem leitos hospitalares normais para pacientes de enfermagem e 
nem leitos de UTI. Portanto, Senhor Presidente, eu quero agradecer e 
pedir ao senhor que continue com a sua sensibilidade nessa questão, V. 
Ex.ª tem muita força, porque todos nós, os 41 Deputados, com o senhor 
42, estamos lhe dando essa força para que junto ao governo do Esta-
do possa discutir esses problemas tão sérios que tratam da saúde, que 
tratam do combate a essa doença, a covid, e que use a sua força, a sua 
experiência para melhorar a saúde do povo do Maranhão. E agradecer 
também ao Governador Flávio Dino em nome do povo de Imperatriz, 
da Região Tocantina, por mais esse esforço hercúleo da inauguração. 
A partir das 13 horas de hoje, estaremos ali com as portas abertas do 
hospital de campanha para atender aos filhos de Imperatriz e da Região 
Tocantina. Muito obrigado, Senhor Presidente, pela oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Grato por suas palavras, Deputado Antônio. Também já estão presentes 
na sessão os Deputados Duarte Junior, Betel Gomes e Adelmo Soares. 
Deputada Socorro Waquim, V. Ex.ª tem cinco minutos. 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia a todas as mu-
lheres presentes hoje nesta sessão. Ontem foi o nosso dia, um dia tão 
importante, um dia tão caloroso, um dia que marcou mais uma vez a 
presença das mulheres na sociedade. Esta Casa, que hoje se constitui 
de dez mulheres, também fez a sua fala para a sociedade, reafirman-
do os seus compromissos. Portanto, eu inicio parabenizando todas as 
mulheres que são exemplos de força, de coragem, que não desistem de 
lutar por um mundo melhor. Essas mulheres, eu destaco também, têm 
tido um papel importantíssimo à frente da pandemia, como enfermeiras, 
médicas, auxiliares de enfermagem, enfim, se doando para que possa-
mos ter vida, vida plena, que a saúde das pessoas possa ser recuperada. 
E isso também é preciso valorizar. Muitos se foram, porque a pandemia 



  8       QUARTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2021                                                            DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 8
severamente as levou, mas que nada nos limite, que nada nos defina, 
que nada nos sujeite, que possamos ter sempre a liberdade como a nossa 
maior substância, já dizia Simone de Beauvoir. Nos grandes desafios, 
nas grandes lutas, quantos ainda teremos?! Estamos numa imensa, que 
é da pandemia e que nos exige cada dia um comportamento mais firme 
na direção do recolhimento, na direção da orientação, na direção da 
observação. Acabei de ver o Deputado Antônio Pereira falando sobre 
a questão de Imperatriz, também falo aqui a respeito da minha região 
de Timon e de toda região leste, porque é importante realmente esse 
olhar amplo do governo, por meio do Secretário de Saúde para todos os 
municípios, principalmente esses municípios que são limítrofes, com 
regiões problemáticas, como é o caso do Piauí, que também atinge ago-
ra já mais de 100% dos leitos ocupados, com muita gente numa fila 
esperando. Então, Timon é uma cidade que merece essa atenção. É pre-
ciso que estejamos atentos para segurar essas barreiras de transmissão, 
mas também quero dizer que nós, mulheres, mesmo atentas a tudo isso, 
não queremos deixar de estar avançando na política e, por isso, hoje, 
mesmo já tendo sido Prefeita, até acho que o papel maior que as mulhe-
res têm desempenhado é no Parlamento, sua presença no Parlamento é 
importantíssima, seja como Vereadoras, Deputadas estaduais e federais 
ou Senadoras, uma vez que as mulheres são capazes de promover leis, 
lutar pelas pautas atuais, ajudar inclusive os colegas homens que com-
põem os Parlamentos, para pensar na qualidade de vida, na preservação 
da vida das mulheres. Portanto, nós desejamos que ontem seja um dia 
permanente, seja um dia de vigilância, 365 dias, que não marque apenas 
a morte de tantas mulheres numa indústria lutando pelos direitos, mas 
que marque a vida de muitas mulheres que lutam para avançar cada dia 
mais no mercado de trabalho, para avançar cada dia mais com qualidade 
de saúde, para avançar pelos direitos da moradia, pelo direito de ir e vir 
com liberdade, segurança, dignidade pelas mulheres que precisam de es-
paço de poder para que sua voz possa também ser ouvida. Infelizmente, 
mesmo respeitando o espaço masculino, o timbre ainda é masculino nos 
Parlamentos, a digital ainda é masculina nos Parlamentos, a voz ainda é 
muito forte masculina nos Parlamentos, mas graças a Deus que muitos 
companheiros, como eu vi hoje pela manhã em uma entrevista do De-
putado Neto Evangelista, propõe leis que venham atender os interesses 
das mulheres porque a mulher é sobretudo o balizar de uma sociedade, 
de uma família, que traz o bem social. Portanto, Senhor Presidente, já 
me direcionando para a conclusão da minha fala, hoje, eu quero apro-
veitar também para parafrasear um poeta espanhol que diz que na vida 
não se faz o caminho, nós é que fazemos o nosso caminho, e o caminho 
certo dá trabalho, exige abnegação, e isso nós sabemos ter. As mulheres 
têm muita história para contar, graças a Deus que finalmente começa a 
se discutir e a derrubar o grande paredão do legado cultural histórico de 
que a legítima defesa é que é a grande peça na hora dos tribunais quan-
do se mata uma mulher, uma esposa e uma mãe. Finalmente, vamos 
derrubar esse legado e vamos, a partir daí, contar uma nova história, 
sair dessa vergonha nacional no Brasil, que ainda em século XXI, os ho-
mens usam a legítima defesa como peça para alegar a violência contra 
as mulheres. Viva as mulheres! Viva todas as mulheres que trabalham, 
que lutam. Viva as mulheres da Alema! Obrigado, Senhor Presidente, 
porque tem sido esse companheiro, tem ouvido as mulheres, tem dado 
importância à voz das mulheres dessa Casa. Continue assim com esse 
ouvido feminino, porque, certamente, V. Exª está no caminho certo, de 
contribuir por dias melhores no Maranhão. Que também possamos nós 
continuarmos fortes nessa campanha de mulheres pela vacina, vacina 
já! Para que tenhamos saúde e para que finalmente possamos vencer 
essa pandemia que está ceifando tantas vidas maranhenses. Ceifando 
tantos entes queridos nossos. Muito obrigado por essa oportunidade, 
Senhor Presidente, demais colegas Deputados. Viva as mulheres do 
Brasil! Viva as mulheres do Maranhão! Viva as mulheres do mundo 
inteiro! Viva as mulheres de Timon, especialmente. Muito obrigada, 
Presidente!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito Obrigado, deputada Socorro Waquim. Deputado Vinícius Louro, 
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados. A todos 
os telespectadores que nos assistem por meio dessa videoconferência. 
Senhor Presidente, nós estamos aqui na cidade de Pedreiras, Trizide-
la do Vale, onde a vem trazer um pouco do panorama que vem acon-
tecendo também na questão da covid, como também na questão das 
enchentes. Já tem várias pessoas desabrigadas. Nós fizemos na sema-
na passada um pedido junto a Secretaria de Assistência Social, junto 
a Secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Infraestrutura, Corpo de 
Bombeiros, defesa civil, que a gente está pedindo um auxílio e o apoio 
dessas entidades para que a gente possa amenizar o sofrimento e tam-
bém das pessoas residem no percurso.... nós temos a cidade Vitória do 
Mearim, Bacabal, São Luiz Gonzaga, Conceição de Lago Açu. E é triste 
a gente ver uma tal forma dentro do que vem acontecendo no Brasil, 
Estado do Maranhão, de covid, que tem aumentado muito os casos e 
na semana passada, eu pedi que a Secretaria de Saúde estivesse mais 
presente, principalmente fazendo já um levantamento preventivo das 
pessoas que poderão ser desabrigadas, para que possam fazer os testes 
de covid, para que posterior vier a serem removidas dos lares para os 
abrigos, essas pessoas já estarão com os testes realizados, podendo já 
ter esse mapeamento para que essas pessoas possam vir a ter covid não 
ir contaminar... Então é uma realidade. Mas, com o apoio da Secretaria 
de Assistência Social, para que o Restaurante Popular da cidade de Pe-
dreiras aumente a quantidade de alimentos, para (...) Trizidela do Vale, 
como também todo esse levantamento da defesa civil (...) isso é um 
fato. Mas fizemos também uma indicação para a Secretaria de Agricul-
tura, Sagrima para que possa disponibilizar tantos os motores de rabeta, 
como as lanchas completas, que vêm um casco composto de rabeta, o 
isopor e o colete, por que isso agora? Porque também essas lanchas e 
essas canoas... hoje servem como transportes para muitas pessoas em 
localidades pobres que precisam se locomover. Nós tivemos um caso 
aqui, no Povoado Lago da Onça, no município de Pedreiras, onde a 
água já deixou a estrada vicinal submersa, e as pessoas não têm como 
ir e vir. Foi cobrado do município de Pedreiras uma canoa, uma lancha 
à disposição da população para transportar as pessoas, mas até agora 
não foi providenciado. Nós, por meio de populares que residem e que 
trabalham nessa região, disponibilizamos uma canoa para que pudesse 
transportar essas pessoas. Então, essa indicação junto à Sagrima é mui-
to importante, principalmente agora para que a gente possa proporcio-
nar também esse transporte. Nós sabemos que, dessas regiões remotas, 
estão vindo pessoas doentes, tanto de covid como de outras doenças, 
como uma pessoa infartada, uma pessoa que caiu de moto, e aí não tem 
como se locomover. Conversando já com a Sagrima, já se está buscan-
do, junto ao Governo do Estado do Maranhão, esses motores de rabeta 
e essas lanchas possam ser disponibilizados o mais rápido possível. O 
momento é oportuno, todos estão acompanhando a grande elevação no 
número de casos de covid no Estado do Maranhão e, em Pedreiras e Tri-
zidela do Vale, não é diferente. Então a gente deve receber logo o apoio 
agora do governo do Estado do Maranhão, por meio das nossas indi-
cações, tanto fornecer esse apoio médico, esse apoio de vacinas, esse 
apoio de cadastramento das pessoas para que passem por isso. Agora, 
também estou pedindo e já fiz a indicação junto à Sagrima, e nós pedi-
mos tanto a lancha completa como o motor de rabeta, porque existem 
muitas pessoas que têm a sua canoa, a sua embarcação, mas estão se 
locomovendo a remo. Então, sem nada agora, Senhor Presidente, quero 
aqui também parabenizar V. Ex.ª pela presteza no momento agora em 
que o nosso Governador colocou aí algumas limitações dentro do esta-
do do Maranhão, mas V. Ex.ª deixou que a Casa do Povo, a Assembleia 
Legislativa, pudesse, os Deputados, trazer todas as suas problemáticas 
das suas regiões e das suas cidades. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos. Senhor Presidente, eu vim fazer um pronun-
ciamento no sentido de fazer uma breve análise sobre o que tem acon-
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tecido na questão da Covid-19 no Estado nos últimos dias. Ontem, a 
gente teve uma notícia que é bem preocupante no sentido de que 90% 
dos leitos clínicos da rede estão ocupados e praticamente 100% dos 
leitos de UTI estão ocupados. Isso vem corroborar o que a gente vi-
nha falando, há cerca de duas semanas, muito provavelmente sobre a 
necessidade de fazer um hospital de campanha de novo aqui em São 
Luís. Algumas áreas foram sugeridas, como no Multicenter Sebrae, es-
tacionamentos, estádios, na verdade, estruturas de estádios, para serem 
utilizadas para essa finalidade. O fato é que a gente ainda não chegou 
ao pico da doença aqui, isso deve acontecer até o final do mês, mas a 
situação é bem crítica. Como o Deputado Antônio Pereira falou, essa 
variante do vírus termina sendo mais agressiva do ponto de vista do 
início da fase grave da doença. Antes, a gente esperava de 11 a 12 dias 
para ter o paciente na fase mais grave, hoje isso está acontecendo no 7º 
ou no 8º dia. Tem atingido pacientes mais jovens, tendo em vista que 
os idosos foram submetidos a esse primeiro contágio, no ano passado, 
na primeira onda da doença. Então, isso tem sido preocupante, porque 
tem a questão do oxigênio que, por exemplo, em Imperatriz, triplicou 
o consumo do oxigênio e as UTIs estão lotadas. Isso deve acontecer 
nas outras estruturas também. Então, a gente tem que fazer preparação 
urgente para garantir esse suprimento de oxigênio, para garantir leitos 
hospitalares, tendo em vista que o leito clínico, o leito de enfermaria, 
principalmente dentro do hospital de campanha, um leito que permite 
estabilizar o paciente, colocá-lo no oxigênio ali, isso melhora o estado 
respiratório dele e, de alguma forma, com as outras medidas, segura 
o agravamento da doença para que não venha precisar de um leito de 
UTI em última instância. No leito de UTI, a gente tem dificuldades. 
Com uma equipe médica treinada, a gente tem uma mortalidade menor; 
com uma equipe médica não treinada, não familiarizada com a doença, 
há uma mortalidade maior. Portanto, as sugestões que eu faço, primei-
ro, o Estado garantir algum tipo de formação em caráter de urgência, 
gratuitamente, aos profissionais médicos sob forma de videocurso, ad-
ministrado online, à distância, no caso, para padronizar pelo menos as 
condutas, dentro da rede estadual, a partir do momento que a gente tem 
um protocolo único de rede a ser seguido, a gente consegue treinar os 
profissionais médicos de uma maneira mais intensa dando a eles uma 
formação mais sólida no combate àquela doença, economizando recur-
so hospitalar, e melhorando a sobrevida dos pacientes também. Segun-
do ponto de preocupação que eu já conversei com o Secretário Lula 
sobre isso, e assim, sou diametralmente contra é a manutenção do que 
está acontecendo dentro dos hospitais da rede estadual, num momen-
to desse de pandemia, o que eles estão fazendo? Eles estão licitando 
equipe médica, fazendo licitação de equipe médica, baixando valor de 
plantão, em algumas situações próximas a 20% de redução do valor do 
plantão, esse plantão já foi reduzido aí em mais de 25%, nos últimos 
anos, esse plantão já foi submetido a desvalorização da inflação nos 
últimos anos, os médicos eles têm pago a conta do momento de cortar 
despesa na folha da Secretaria de Saúde, eles estão sendo penalizados, 
lamentavelmente, a gente precisa ao contrário, valorizar os profissio-
nais. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu já conversei com 
o secretário, eu tratei com o presidente da Emserh, a esse respeito, as 
licitações médicas elas não devem observar apenas o critério de preço, 
sabe por quê? Porque quando a gente coloca o critério de preço a gente 
não coloca muitas vezes o melhor profissional, a gente tem que colocar 
técnica e preço na licitação, inclusive a gente está estudando as formas 
de juridicamente enfrentar essa situação de uma maneira, claro, dentro 
dos limites da lei, sem qualquer tipo de posicionamento que não seja 
o posicionamento técnico e de garantia de que as pessoas não vão ter 
redução nos seus salários. Ora, a gente já está no momento em que está 
tão difícil conseguir profissional, vai ter situações aí, como eu soube 
essa semana, de plantão que foi reduzido em quase 20%, qual que é o 
profissional capacitado que ele tem interesse em ir para uma unidade 
depois de ter redução brutal em seus vencimentos? O resultado disso 
tudo o que é? Vai ganhar sempre a licitação aquele profissional médico 
que está na região, que às vezes tem uma vinculação política que ele 
está fazendo ali as duas coisas; ele está fazendo política e está fazendo 

atendimento em saúde, por isso ele se propõe a ter um salário menor e 
infelizmente isso gera graves problemas, por quê? Porque a maioria dos 
colegas que estão dentro das suas cidades eles não têm saído para fazer 
nenhum tipo de atualização, a gente precisa instituir uma maneira dife-
rente para gente ter uma assistência de saúde melhor. Da mesma forma, 
defendo a volta do adicional de 40% dos demais profissionais de saúde. 
O pessoal está sobrecarregado, então a gente precisa disso, a gente já 
falou com Secretario Lula, já falei com Marcos Grande, já falamos aí ao 
Governo, via rede sociais, com certeza, a gente está sendo observado, 
porque algumas coisas que a gente colocou em relação à suspensão das 
escolas, adiamento do IPVA, são solicitações que foram atendidas, a 
gente agradece isso, o único intuito meu aqui é colaborar porque não 
dá para gente num momento de pandemia estar discutindo redução de 
salário das pessoas, pelo amor de Deus, está todo mundo em extrema 
dificuldade, em extremo stress, gasolina subiu, hoje já tem aumento de 
mais 0,13 centavos no valor da Petrobras, da gasolina, 0,12 centavos no 
diesel. Onde a gente vai parar? Então, fica isso como reflexão, eu peço 
que o governador com a sua equipe avalie com muito carinho essa nossa 
solicitação porque não tem nada que não seja uma reivindicação justa 
por direitos de pessoas que estão trabalhando e estão salvando a vida de 
muita gente por aí. Muito obrigado. 

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Muito obrigado! Bom dia, Presidente! Bom dia, 
demais Deputados. Internautas, telespectadores que nos acompanham 
por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial, bom dia! Que Deus 
seja louvado! Senhor Presidente, nós apresentamos alguns requerimen-
tos estão na pauta, mas no momento da votação, eu farei a referência 
a cada um deles para retirar de pauta, até porque não tem durante a 
semana atenção propriamente dita, voltada para a pandemia, para o co-
ronavírus. Então, no momento da votação, eu solicito a V. Ex.ª, que pos-
sa retirar de pauta. Mas apresentamos um outro requerimento também 
com relação a quantidade de leitos e a falta de transparência do Governo 
do Estado e a nossa não confiança nos dados apresentados, até porque 
tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública já haviam feito 
uma solicitação ao Governo do Estado que tivesse transparência desses 
leitos e para que tivesse um acompanhamento por parte da fiscalização. 
Então, há uma deficiência de fiscalização. Há uma carência de fiscaliza-
ção. E o Governo do Estado se esconde atrás da pandemia. Se esconde 
atrás do coronavírus colocando esse pânico para que não haja inclusive 
a fiscalização por parte da Defensoria, por parte do Ministério Público, 
por parte da Assembleia Legislativa, por parte do Tribunal de Contas do 
Estado, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. Nós apresentamos um outro requerimento solicitando ao 
Governo do Estado que possa apresentar as informações e o destino de 
todo material, de todos equipamentos, de todos respiradores que esta-
vam sendo utilizados no Hospital de Campanha, que estavam sendo 
utilizados na Clínica São José, sendo utilizados no Hospital Real e que, 
após o fechamento desses leitos e desses hospitais, para onde foram os 
equipamentos, para onde foram esses respiradores diante da possibili-
dade de reabertura de leitos e a utilização desses equipamentos? Fize-
mos o requerimento e apresentamos à Assembleia Legislativa, vai ser 
apreciado ainda, mas estamos também acionando o Ministério Público 
para que possa investigar onde se encontram esses equipamentos, o des-
tino desses leitos e dos respiradores que foram adquiridos durante a 
pandemia. Observei atentamente o pronunciamento do Deputado Antô-
nio Pereira, fazendo referência ao hospital de campanha de Imperatriz, 
cuja inauguração inclusive seria hoje, presencial, ou com a presença de 
Secretário e de algumas pessoas ligadas ao governo, mas foi cancela-
da, tendo em vista a pandemia. No entanto, não foi isso que aconteceu 
ontem em São Luís. Mesmo no período de pandemia, o Governador 
Flávio Dino não respeitou o seu próprio decreto e foi para a cidade de 
Paço do Lumiar para inaugurar uma praça durante a pandemia. Então, é 
um verdadeiro absurdo! Não é a primeira vez que ele faz isso! Durante 
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a pandemia, ele já fez a convocação de cargos comissionados, de alia-
dos, para que pudessem se fazer presentes, na Praça Deodoro, durante 
um evento partidário do seu candidato a prefeito de São Luís. E, on-
tem, mais uma vez, só que ontem mais absurdo, a inauguração de uma 
praça no período de ápice da pandemia. Ele editou o Decreto 36.615 
da semana passada, fazendo restrição a trabalhadores, a comerciantes, 
no horário das 09 horas até as 21 horas, mas, em plena segunda-feira, 
durante o seu decreto, o Governador Flávio Dino, com Secretários e a 
Prefeita de Paço do Lumiar, vai para o Maiobão inaugurar uma praça. 
Isso é um absurdo! Tamanha irresponsabilidade, tamanha hipocrisia do 
governo do Estado. O mesmo governador, que proíbe trabalhador de 
sair de casa, restringe, limita a vida da população, é o mesmo gover-
nador que vai aglomerar, é o mesmo governador que faz aglomeração. 
Uma grande quantidade de pessoas aglomeradas em uma inauguração 
de uma praça. Isso é irresponsável, isso é demagogia, isso é hipocrisia. 
Nós estamos acionando também o Ministério Público, porque, demais 
pares, população que está nos acompanhando, nós ficamos perplexos 
e perguntando: quem vai fiscalizar, quem vai punir os atos irresponsá-
veis do Governador do Estado? Quem? A quem recorrer? Ao Tribunal 
de Contas? Ao Ministério Público? Ao Ministério Público Estadual? 
Quem vai fiscalizar e quem vai punir esses atos irresponsáveis do Go-
vernador Flavio Dino? Então, estamos fazendo um requerimento para 
a Assembleia Legislativa, estamos acionando o Ministério Público e 
questionando a sociedade e a população, pois nós não temos a quem 
recorrer. Então o Governador Flávio Dino edita um decreto, restringe a 
população durante o horário das 09 horas até as 21 horas, impõe limites 
à sociedade, para a população, a fim de conter o coronavírus, e dá um 
péssimo exemplo. Hoje, inclusive, em uma entrevista do Governador 
no Imirante, ele diz: “Precisamos conter a expansão da pandemia”. Para 
contê-la, expandir leitos hospitalares não é o caminho principal, é um 
vírus que se propaga e precisamos conter o vírus. Como que o Gover-
nador está contendo o vírus se ele não dá exemplo? Como que ele está 
contendo o vírus se ele está aglomerando em plena segunda-feira, dia 
08 de março, durante a vigência do seu decreto? Se ele é governador 
e não respeita o seu próprio decreto, como é que ele quer fazer que 
empresários, que vendedores ambulantes, feirantes, comerciantes, gar-
çons, empresários do entretenimento, enfim, a sociedade como um todo, 
como é que ele pode exigir que cumpram o seu decreto se ele mesmo 
não cumpre o decreto?! Finalizando, ele fala em lei, a população precisa 
compreender se hoje está estrangulado, se hoje estamos com o limite de 
leitos, nós precisamos saber quantos leitos há. Se são 700 leitos e está 
estrangulado, é porque antes tínhamos 1400 leitos que foram fechados. 
Precisamos saber por que esses leitos foram fechados e onde estão os 
equipamentos, respiradores que foram utilizados. É muito fácil querer 
pressionar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – (...) a 
Prefeitura de São Luís. Eu vou concluir, Senhor Presidente. E não dá 
exemplo. O Governado do Estado está de olho nos leitos da Prefeitura 
de São Luís, porque eles querem ocupar os leitos da Prefeitura de São 
Luís, porque ele não abriu leito. É muita cara de pau, é muita hipocri-
sia, é muita demagogia! E fica o questionamento: quem vai fiscalizar e 
quem vai punir a irresponsabilidade do Governador Flávio Dino se ele 
não respeita nem o seu próprio decreto?! Era o que tinha para o momen-
to, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, vou chamar a Ordem do Dia. O primeiro item da 
Ordem do Dia, a Mesa colocou equivocadamente, está sendo retirada 
em razão de não ter o segundo item. Projeto de Lei nº 123, de autoria 
da Mesa Diretora. Em Discussão, em votação. Deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. Aprovado. Se alguém quiser manifestar al-

gum voto contrário em algum momento, pode se manifestar levantando 
a mão ou avisando aqui o Bráulio por WhatsApp. Vai à sanção. Projeto 
de Lei nº 103, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. 
Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Vejo a 
manifestação do Deputado Vinícius Louro. É alguma Questão de Or-
dem, Deputado Vinícius?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Questão de Or-
dem, eu só quero indicar o Deputado Duarte Júnior como líder de bloco, 
peço que presida a ... do bloco, presida ... o projeto...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Vinícius, nós não conseguimos ouvi-lo, peço-lhe que faça 
um contato aqui com Bráulio, pelo WhatsApp. Deputado Ariston, Vossa 
Excelência se manifestou, só um instante, vou lhe passar aqui, pedir 
para liberar o som. Deputado Ariston, libere o áudio no seu celular para 
que nós possamos ouvi-lo. 

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO – E, Presidente, 
eu quero votar contra esse projeto

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Pronto, então, registre-se o voto contrário do deputado Ariston. O pro-
jeto vai à Redação Final porque houve uma emenda na Comissão. Re-
querimentos à deliberação do plenário, esses requerimentos o deputado 
Wellington pediu para retirar, os itens 3 e 4 da pauta, item 5 da pauta, 
requerimento 112, de autoria do deputado Adriano, solicitamos que seja 
incluído na Ordem do Dia o projeto de Lei 282/2020, de sua autoria. Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado, fica incluído na Ordem do Dia da próxima sessão, 
caso tenha já os pareceres das Comissões. Os requerimentos à delibera-
ção da Mesa, tem dois requerimentos aqui, o deputado Wellington pediu 
que fossem retirados. Deputado Wellington... peço que libere o áudio do 
deputado Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pre-
sidente, assim como a solicitação dos dois que foram retirados pela 
apreciação do plenário, que também possam ser retirados esses dois 
pela apreciação da Mesa, e a gente coloca ou na próxima ou durante 
presencial ou na semana que vem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V.Exa. comunica à Mesa o momento que desejar que os requerimentos 
sejam incluídos novamente na Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento 111, de autoria do deputado Edson Araújo (lê). Como 
vota a deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento deferido. Requerimento 113/2021, de autoria do depu-
tado Wellington do Curso (lê). Como vota a deputada Andreia Martins 
Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Requerimento nº 114/2021, de autoria do Deputado Duarte 
Junior (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                 QUARTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2021   11
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-

DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Pelo deferimento?
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-

DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento. Presidente, ouviu?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Ouvi, Deputada Cleide. Foi pelo indeferimento, certo?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO – Foi.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Requerimento indeferido. Requerimento nº 115, de autoria do Deputa-
do Duarte Junior (lê). Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor Presi-
dente. Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, esses meus dois re-
querimentos, que se posicionam na pauta 11 e 12 da Ordem do Dia de 
hoje, ambos os requerimentos n° 114 e n° 115, solicitam informações 
que deveriam ser públicas. O primeiro requerimento, de n° 114, bus-
ca, junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a informação 
da quantidade de ônibus que foram acrescidos para evitar aglomeração 
dentro do transporte público municipal, pois a gente só recebe informa-
ções, pelas redes sociais, pelos canais de comunicação, de que houve 
aumento no número de ônibus, mas não diz quais as linhas que tiveram 
as unidades acrescidas e quais os horários foram acrescidos. O Reque-
rimento de n° 115, que está sendo votado agora, solicita ao Prefeito de 
São Luís, bem como ao Secretário Municipal de Saúde, a informação da 
quantidade de leitos que foram acrescidos ao sistema de saúde aqui na 
cidade de São Luís, bem como as respectivas informações sobre as suas 
lotações para o tratamento de covid, porque o que a gente observa na 
prática é uma gestão pelas redes sociais. O Prefeito anuncia, por meio 
das suas redes sociais, que houve um aumento do número de leitos, 
mas nunca informa a sua lotação; anuncia que há um aumento na frota 
de ônibus, mas nunca diz nem quais linhas, nem quais horários foram 
contemplados. Então, eu peço que a Mesa desta Casa, que tem como 
compromisso maior o interesse público, defender de fato o cidadão ma-
ranhense, que de fato aprove esses requerimentos, porque o nós estamos 
buscando é algo que já está previsto na própria Carta Magna, que é 
o acesso à informação, que é um direito do cidadão. Por fim, Senhor 
Presidente, ainda nesse meu encaminhamento, eu gostaria de entender 
como é que ficou a votação, porque a Deputada Andreia votou a favor 
do requerimento, buscando as informações, a Deputada Cleide não sei 
se compreendeu a essência desse requerimento, requerimento simples, 
votou pelo indeferimento. Então, houve um empate. Eu não consegui 
compreender se V. Ex.ª desempatou no sentido de indeferir o requeri-
mento ou de deferir o requerimento. E no mais, deixar claro aqui que 
é uma informação que se torna cada vez mais justa e necessária e, em 
razão disso, eu protocolei o Projeto de Lei n° 128/2021, protocolei na 
semana passada, que obriga, no mesmo sentido, na mesma linha, que os 
hospitais particulares informem a sua lotação. Como V. Ex.ª bem sabe, 
São Luís e Imperatriz são os grandes epicentros dos casos de Covid-19 
e, portanto, é necessário que haja uma atuação conjunta do Governo do 
Estado, da Prefeitura de São Luís, de Imperatriz, das prefeituras muni-
cipais, e também a necessidade de que os hospitais particulares façam a 
sua parte. Nós sabemos que o governo do Estado, o Deputado Antônio 
Pereira já destacou isso, tem criado hospitais de campanha em várias 
cidades, em Imperatriz mais recentemente, também tem aumentado o 
número de leitos aqui na cidade de São Luís, então é importante que 
os hospitais particulares também deem conta dessa demanda, mesmo 
porque o que nós observamos é que existem milhares de pessoas que 
pagam pela saúde suplementar, pelos planos de saúde, mas não há esse 

mesmo investimento por parte dos hospitais que recebem esse dinheiro, 
recebem essa contraprestação, mas não têm a quantidade de leitos de 
enfermaria e nem leitos de UTI disponíveis para tratar essas pessoas 
que estão pagando por essa saúde complementar. Então, mostrando aqui 
que é uma situação técnica, que o nosso partido é o povo, que o nosso 
partido é o consumidor, que o nosso partido é defender o cidadão, nós 
protocolamos também o Projeto n° 128/2021, que obriga os hospitais 
particulares a informarem diariamente até as 17h a quantidade de leitos 
de enfermaria, de UTI, bem como o seu percentual de lotação exata-
mente para que o cidadão, consumidor possa ver se é aquele valor que 
ele está pagando naquele plano de saúde, com aquela rede credenciada 
é de fato está atendendo aquela expectativa por ele contratado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Duarte, a deputada Andreia Martins Rezende votou pelo 
deferimento, a deputada Cleide Coutinho votou pelo indeferimento, 
certamente, ambas avaliaram o conteúdo do projeto antes de votar, e 
eu desempatei pelo indeferimento por considerar que esse é um assunto 
que deve ser, que dessa informação deve ser solicitada pela Câmara 
Municipal de São Luís. Com relação ao segundo requerimento, como 
vota a deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Senhor Presidente, é por uma Questão de 
Ordem, eu voto pelo indeferimento e quero dizer ao deputado Duarte 
que eu como médica e como deputada me sinto bem informada tanto 
pelo nosso governador, que tem trabalhado, como pelo o nosso prefeito 
Eduardo Braide, como com o Secretário de Estado da Saúde, Carlos 
Lula, como pelo o Secretário Dr. Joel do município. Eu me sinto con-
fortável em dizer indeferir e devo dizer a V. Exa. que eu estou bem 
informada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O deputado Duarte, V.Exa. deseja recorrer ao plenário? Nós não tere-
mos mais ambiente para a discussão, só para o seu posicionamento, se 
quer recorrer ao plenário ou não.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Perfeito, Senhor 
Presidente, exatamente essa Questão de Ordem que eu estou levantan-
do é em defesa não da nossa informação por si só, nós somos parla-
mentares, temos a nossa profissão, temos acesso à internet, a canais de 
atendimento, inclusive temos contato, grande parte dos parlamentares 
aqui com secretários municipais e estaduais, a questão aqui que eu quis 
deixar muito claro é, de fato, o interesse de que essas informações sejam 
públicas para que qualquer pessoa, qualquer do povo, possam de fato 
ter acesso a essa informação. O meu objetivo aqui nesse momento, en-
tão, é recorrer para que plenário, com base no artigo 159 do Regimento 
da Casa, possa nos permitir buscar junto ao Poder Público informações 
claras para as pessoas, as pessoas precisam ter acesso a essa informação 
e, de fato, Doutora Cleide, a quem eu tenho muito carinho e respeito, ela 
sabe disso, de fato, o que eu estou buscando aqui é que essas pessoas, 
pessoas comuns, de fato, tenham aceso a essa informação porque infe-
lizmente elas não estão tendo. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Os requerimentos vão estar incluídos na Ordem do Dia da próxima 
sessão, aliás, o recurso de V. EXª. O deputado Adriano pediu, solicitou 
para subscrever o Requerimento nº 113, a Mensagem de Pesar aos fa-
miliares do Senhor Samuel Melo Júnior. Deputado Wellington, V. EXª 
autoriza? Só faça um gesto com a mão que nós já entenderemos como 
concordância. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, está autorizado, mas eu gostaria de fazer também uma conside-
ração, por favor. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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Deputado Wellington, só se for Questão de Ordem, nós não teremos 
mais como aceitar um pronunciamento sobre um tema que não seja da 
Ordem do Dia. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Ques-
tão de Ordem. É com relação com a nossa atuação parlamentar e pela 
transparência, hoje a solicitação de requerimento, com todo respeito ao 
deputado Duarte Junior, mas causou-nos estranheza porque ele fala de 
lei com relação aos hospitais particulares e direcionado só para a Prefei-
tura de São Luís, não fala de outras prefeituras, não fala da Prefeitura de 
Imperatriz, por exemplo, e muito menos do Governo do Estado. Então, 
nos causa estranheza, dessa procura, dessa busca de informações para 
só a Prefeitura de São Luís. Mas tenho certeza que não só a Prefeitura, 
como o Secretário Joel e o Prefeito Eduardo Braide têm transparência 
em seus atos, e nós apoiamos o requerimento que sabemos que há 
transparência e pode ser esclarecido, mas eu queria pedir o apoio do 
deputado Duarte aos pedidos que nós fazemos com relação ao Governo 
do Estado, que falou que ...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, isso não é uma Questão de Ordem. 

SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou só 
concluir, Senhor Presidente, mas com relação aos respiradores, por 
exemplo, nunca ninguém falou nada, eu assinei a CPI da Educação, 
assinei a CPI dos Combustíveis e os nossos requerimentos com relação 
à transparência, do Governo do Estado, da quantidade de leitos, e agora 
dos respiradores, o deputado Duarte Júnior nunca assina, nunca dá o seu 
voto favorável e aí eu não entendi por que somente essa perseguição...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Meu querido deputado Wellington, Vossa Excelência vai me perdoar, 
mas eu vou ter que suspender o seu pronunciamento em razão que não 
é uma Questão de Ordem e não dá para rediscutir o tema. Encerramos a 
Ordem do Dia, deputado Duarte, Vossa Excelência não vai ter o direito 
de resposta porque não foi uma fala ofensiva a Vossa Excelência. Depu-
tado Wellington, Vossa Excelência autoriza o deputado Duarte Júnior a 
subscrever o requerimento de Nota de Pesar aos familiares do Samuel 
Filho?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Todos 
que quiserem estão autorizados. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Obrigado, deputado Wellington. Deputado Neto, Vossa Excelência está 
acenando para uma Questão de Ordem, peço que libere o áudio. 

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, só para pedir a minha subscrição no re-
querimento que o deputado Wellington apresentou para a família do 
professor Samuel, já que ele autorizou. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que registre que o Deputado Neto quer subscrever, assim como 
o Deputado Dr. Yglésio. Senhores Deputados, nós decidimos não rea-
lizar sessão remota amanhã. Como nós já conseguimos praticamente 
o que tem pendente de projetos de lei prontos para votar, ou seja, já 
com os pareceres das comissões, nós decidimos não fazer a sessão de 
amanhã em razão de que há muitos casos de servidores que contraí-
ram a covid-19, inclusive servidores que atuam no plenário. Então, para 
que amanhã haja menos exposição, nós não faremos a sessão remota e 
retomaremos na próxima terça-feira. Eu peço aos presidentes das co-
missões e aos respectivos membros que, nesta semana, nós priorizemos 
as reuniões das comissões que podem ser feitas remotamente, até para 
que as sessões da semana que vem tenham mais efeito no sentido de 
que nós tenhamos uma Ordem do Dia mais completa. É preciso que as 
comissões atuem esta semana e registre-se que as comissões já come-
çaram a se reunir. A CCJ, por exemplo, sob a Presidência do Deputado 
Adelmo, emitiu algumas dezenas de pareceres em projetos que estavam 
pendentes. Deputado Yglésio, há pouco, me disse que vários projetos 
dele foram apreciados nesta sessão. Então, o fundamental desta semana 
é que concentremos as atenções das comissões técnicas para que tenha-

mos vários projetos em condições de ser apreciados na Sessão da pró-
xima semana, que, provavelmente, mas ainda apreciaremos isso com 
mais detalhe, ainda será de forma remota. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão. Agradeço a todos pelo esforço em 
participar.
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