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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 trinta de março de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Senhora 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):Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, 
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio 
Macedo, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Fi-
gueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora So-
corro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio 
Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): An-
dreia Martins Rezende, Ariston, Doutora Helena Duailibe, Hélio Soa-
res, Neto Evangelista, Paulo Neto.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. (Lê texto bíblico e Ata da sessão anterior). 

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 163 /2021

Dispõe sobre a prioridade para a 
vacinação contra a COVID-19 das pes-
soas com deficiência e doenças raras.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º- Fica estabelecida a prioridade das pessoas com deficiên-
cia e com doenças raras no âmbito do Estado do Maranhão para a vaci-
nação contra a COVID-19 (Coronavírus).

Parágrafo único Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por 
pessoa com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em intera-
ção com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efe-
tiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas, 
entendendo-se ainda por pessoa com doenças raras aquelas acometidas 
por doenças crônicas, progressivas, degenerativas e com risco de morte, 
que alteram a qualidade de vida da pessoa e, em alguns casos, que limita 
a autonomia do paciente para a realização de suas atividades.

Art. 2º - Caberá a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Hu-
manos e Cidadania estabelecer as diretrizes para a operacionalização do 
disposto nesta Lei.

Art. 3º- As disposições contidas nesta Lei serão regulamentadas 
por ato do Poder Executivo Estadual, no que couber.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
a conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

É sabido que no Brasil a disseminação do novo coronavírus (CO-
VID-19) já atingiu mais de 8 (oito) milhões de habitantes, neste senti-
do, a histórica exclusão social, política e econômica das pessoas com 
deficiência não decorre de fatores naturais, mas sim de falhas de uma 
construção social que até o presente momento não foi totalmente capaz 
de incluí-la em sua especificidade.

Em nosso país, é notória diariamente as dificuldades que as pes-
soas com deficiência enfrentam para terem acesso à saúde, em razão 
da dificuldade de locomoção, falta de autonomia, inacessibilidade dos 
transportes públicos e mesmo de informações, dentre outras.

A nossa Carta Maior, em seu artigo 196, dispõe que a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei n° 
13.146/2015) veio a dispor sobre o direito ao atendimento prioritá-
rio às pessoas com deficiência, sobretudo com a finalidade de prote-
ção e socorro em quaisquer circunstâncias e em todas as instituições 
e serviços e atenção ao público (art. 9°), assegurando as pessoas 
com deficiência, em casos de situações de risco, emergência ou cala-
midade pública, a condição de vulnerável, devendo o poder executi-
vo adotar as devidas medidas de proteção e segurança dos mesmos.

No atual cenário pandêmico, as pessoas com deficiência com-
põem um grupo de risco, em muitos casos, são pessoas acometidas por 
comorbidades e até funcionalidades que requerem cuidados. Na maioria 
dos casos, são pessoas que necessitam do cuidado de um cuidador ou 
responsável, de forma que o contato constante com essas pessoas se 
apresenta como um fator de aumento de risco para a contaminação pela 
Covid-19.

Nesta linha, têm-se as pessoas com deficiência que mostram em 
seus quadros questões mais complexas de ordem respiratória, necessi-
tando, em diversos casos, de aparelhos respiradores ou sondas, o que 
bota em risco estes vulneráveis devido a higiene e manipulação dos 
equipamentos para seus usos, bem como as acometidas por problemas 
de saúde preexistentes relacionados ao sistema auto imune, como doen-
ças cardíacas ou diabetes. 

Geralmente, as doenças raras são crônicas, progressivas e in-
capacitantes, podendo ser degenerativas e também levar à morte, afe-
tando a qualidade de vida das pessoas e de suas famílias. Além disso, 
muitas delas não possuem cura, de modo que o tratamento consiste em 
acompanhamento clínico, fisioterápico, fonoaudiológico, psicoterápico, 
entre outros, com o objetivo de aliviar os sintomas ou retardar seu apa-
recimento. 

Diversos são os potenciais meios de contágio para as pessoas 
com deficiência, como por exemplo os cadeirantes, que precisam de 
assepsia constante de suas cadeiras, vez que os suportes das mesmas 
podem ser atingidos por material com o vírus, aumentando assim a pro-
babilidade de contaminação. 

São inúmeras as limitações das capacidades das pessoas com de-
ficiência em certos casos, como dificuldade na locomoção, de flexibili-
dade, coordenação motora e percepção, somada a falta de acessibilida-
de, em muitos casos. As consequências trazidas pela pandemia do novo 
coronavírus para essas pessoas se mostram mais acentuadas, vez que já 
tem dificuldades no acesso a direitos básicos. 

Esse grupo representa uma população mais vulnerável à conta-
minação pela Covid-19, justamente por estarem impedidos de adotar 
100% (cem por cento) o distanciamento e o isolamento social. Assim, 
ante a importância de assegurar o direito à saúde e melhorar a qualidade 
de vida de milhares de cidadãos maranhenses com deficiência e doen-
ças raras, torna-se necessária a inclusão destes vulneráveis como grupo 
prioritário na primeira fase da vacinação contra a Covid-19 no Estado 
do Maranhão.

Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício 
de inconstitucionalidade ou ilegalidade, estando presente o interesse 
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público que motiva e legitima esse Projeto de Lei, solicito o valoroso 
apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua 
aprovação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004 /2021

CONCEDE O TÍTULO DE CI-
DADÃ MARANHENSE À ENGE-
NHEIRA AGRÔNOMA GISELA 
REGINA INTROVINI, NATURAL 
DA CIDADE DE PONTA GROSSA, 
ESTADO DO PARANÁ.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadã Maranhense à Enge-
nheira Agrônoma, Gisela Regina Introvini, natural da cidade de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná.  

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de março de 
2021. - FÁBIO BRAGA - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno em seu art. 138, V, alínea “h”, estabelece 
normas para a concessão do título de Cidadão Maranhense, a pessoa 
que tenha prestado relevantes serviços à população maranhense. Dessa 
forma, apresentamos o nome da Ilustre engenheira agrônoma, Gisela 
Regina Introvini, que presta serviços relevantes aos maranhenses. A se-
guir, a trajetória profissional da engenheira agrônoma:

Gisela Introvini, Técnica em Agropecuária e Engenharia Agrô-
noma, formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com es-
pecialização na produção de sementes, doenças de sementes e plantas, 
tecnologia da informação e agronegócio. 

Cidadã Balsense, tem como missão promover o desenvolvimento 
sustentável da região através de trabalhos que visem proporcionar maior 
visibilidade e valorização territorial aos estados Maranhão e Piaui.

Trabalhou nas grandes cooperativas do Paraná e está em Balsas 
há 25 anos como Superintendente da Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Corredor de Exportação Norte “Irineu Alcides Bays” (FAPCEN).

(2000-2015) Coordenou o projeto melhoramento genético de cul-
tivares de soja entre a FAPCEN com Embrapa Soja, conduzindo cam-
pos experimentais nos estados Maranhão, Piauí e Tocantins, permitindo 
dessa maneira que a soja pudesse expandir nas regiões de baixas altitu-
des do Norte e Nordeste do Brasil.

(2000-2016) Esteve na Presidência da Comissão de Sementes e 
Mudas no Estado do Maranhão (CSM-MA), quando implantou a certi-
ficação de sementes de grandes culturas no Estado.

(2017-2021) Está como Presidente da Associação das Mulheres 
do Agronegócio da região do MATOPI, uma plataforma feminina que 
interliga mulheres do agro com as do comercio e universidades.

(2010-2021) Está como membro da Diretoria Executiva da Rou-
nd Table for Responsible Soy – (RTRS), um organismo internacional 
pertencente a 23 países, que certifica propriedades rurais que produzem 
milho e soja.

(2000-2021) Preside a Comissão Organizadora da maior feira do 
agronegócio no estado do Maranhão – AGROBALSAS, que se encon-
tra na sua 18. Edição.

(2020) Coordena o Pacto Regional da Região de Balsas junta-
mente com o Instituto do governo da Holanda Susteinable Trade Ini-
tiative – (IDH), direcionado aos 12 municípios do sul do estado que 
plantam soja, dentro das metas propostas aos eixos, Produzir, Conservar 
e Incluir.

(2016) Publicou Artigo cientifico sobre Certificação RTRS nos 

cerrados nordestinos, coautora tese mestrado com o título, Produção de 
Sementes Sustentáveis RTRS pela Universidade Pelotas/RS.

(2010) Autora do livro, Semeando a Linha do Equador, que conta 
a história da introdução da soja nas regiões norte e nordeste do Brasil, 
como também sobre a miscigenação de diferentes etnias na região dos 
cerrados.

(2019) Autora do Anuário, Os caminhos da Soja Sustentável, dos 
Campos de Produção ao Porto Itaqui, que mostra a grandeza da agricul-
tura, artesanatos e pontos turísticos do MATOPI.

Proferiu palestras sobre Agricultura Sustentável no Nordeste do 
Brasil, em eventos internacionais na França, China, Bélgica, Holanda e 
em diferentes estados brasileiros.

Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta 
matéria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 30 de março de 
2021. - FÁBIO BRAGA - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 147/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, VIII, do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro ao Secretário de 
Estado da Saúde - SES, Senhor Carlos Eduardo De Oliveira Lula, 
envio de cópia do(s) contrato(s), se assim denominado, do termo de 
compra das 4,5 milhões de doses da vacina SPUTNIK V pelo Esta-
do do Maranhão, conforme noticiado pelo Governador do Estado em 
redes sociais, visando cumprir disposições legais sobre a matéria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 148 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, VIII, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro informações ao Se-
cretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, 
acerca do orçamento individualizado por obra e a programação de 
cronograma de desembolso dos empreendimentos abrangidos pelo 
programa Maranhão Forte, inseridas na contratação de operação de 
crédito junto ao Banco de Brasília – BRB, especialmente sobre:

	 Ponte sobre o Rio Preguiças;
	 Melhoria e pavimentação da Rodovia MA-211, en-

tre os municípios de Central do Maranhão e Bequimão;
	 Melhoria e pavimentação da Rodovia MA-247 en-

tre os municípios de São Luís Gonzaga e Trizidela do Vale;
	 Execução de serviços de conservação na Rodovia 

MA-006 entre os municípios de Grajaú e Formosa da Serra Negra.
A solicitação é para que comuniquem informações que devem ser 

de conhecimento público, uma vez que tratam de matéria orçamentária 
do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 812/2021

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 José de Ribamar, o senhor Júlio 
César de Souza Matos e ao Secretário Municipal de Recuperação e 
Manutenção da Malha Viária, o senhor Roberto Murad Mouche-
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rek, solicitando que apreciem a possibilidade promover a recupe-
ração asfáltica na Rua 04, Recanto do Turu 1, na região do Parque 
Vitória, em São José de Ribamar.

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, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

    

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 30 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 813 /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 04, Recanto do Turu 1, na 
região do Parque Vitória, me São José de Ribamar.

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, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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 30 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Vamos iniciar os inscritos no Pequeno Expediente. Com a palavra, o 
Deputado Adelmo Soares por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente e demais amigos deputados e deputadas 
presentes que estão nos acompanhando, um grande abraço. É um pra-
zer imenso rever todos vocês e rever V. Excelência, Senhor Presidente. 
Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar defenden-
do os interesses do povo do Maranhão. Mais uma vez, ontem, a sessão 
remota da Comissão de Constituição e Justiça. Quero agradecer aos pa-
res que fazem parte da comissão. Estamos dando celeridade aos proces-
sos que estão chegando. E todas as vezes a gente faz uma avaliação e a 
pauta sempre cheia. O que possibilita ainda mais o andamento dos pro-
jetos de lei dos companheiros, nossos pares, que tanto necessitam para 
melhorar a vida do Maranhão, assim como dos órgãos que encaminham 
para a Assembleia Legislativa do Maranhão. Ao tempo em que quero 
agradecer neste momento ao Governador Flávio Dino, mais uma vez, 

por ter colocado Caxias, mais uma vez, no rol das obras importantes do 
nosso estado. Caxias, ontem, recebeu uma ordem de serviços para que 
seja construído, em Caxias, um Restaurante Popular, que vai atender 
aproximadamente mil refeições ao dia. O que vai oportunizar muitas 
famílias que necessitam dessa alimentação. Ao tempo em que, também, 
autorizou a licitação para a construção da obra do Centro de Ciências 
da Saúde, em importantíssimo momento para o desenvolvimento da 
educação e ensino superior na nossa cidade. Além do mais, esse anexo 
vai dar condições aos nossos estudantes de Medicina e de Enfermagem 
aprenderem mais, aprimorarem mais e, certamente, Caxias, que já é 
um polo educacional de nível superior se transformar ainda mais em 
excelência com essa grande obra do governo Flávio Dino da ordem de 
9 milhões de reais. Fiquei muito feliz. Ainda mais porque o número de 
vagas vai triplicar. A oferta de vagas para o curso de Medicina vai tri-
plicar. Ou seja, Caxias ganha, ganha toda a região, ganha o Maranhão. 
Além disso, fiquei muito feliz porque, no início do ano, em despacho ao 
o Governador Flávio Dino, fiz a ele uma reivindicação para a constru-
ção do Parque Ambiental de Caxias. Codó, Timon, Balsas, São Luís tem 
vários. E Caxias, que é a terra dos poetas, das águas, da natureza, ne-
cessitava de um parque ambiental. Ele deu prosseguimento. E, ontem, 
as obras já iniciaram. Já estão começando as obras. Então fiquei muito 
feliz pela oportunidade que o Governador Flávio Dino tem nos dado de 
poder ajudar o povo de Caxias. Além disso, uma construção de uma pra-
ça ali no bairro Cohab, no coração da Cohab. Uma praça da família, um 
local onde vai poder ter o lazer das crianças. As pessoas vão poder se 
confraternizarem logo depois desse período tão escuro, que é o período 
da pandemia. Portanto, eu queria fazer essa ressalva e dizer mais ainda: 
o Governador, em suas ações, tem dado uma demonstração de amor ao 
povo do Maranhão. São tantos projetos que, às vezes, a gente se perde. 
Primeiro, foi o Conexão Cultural, Mesa Cheia. Agora está o projeto 
do combustível para os mototáxis, motoristas de aplicativos, taxistas. 
Além disso, agora, o vale gás para 115 mil famílias, cesta básica para 
350 mil famílias, apoio aos grupos culturais, enfim, o Governador Flá-
vio Dino, neste momento de pandemia, estende a mão àquelas famílias 
que necessitam, que mais precisam. Eu fico muito feliz de ver isso e ver 
também a nossa cidade ser contemplada com mais 26 leitos que estão 
sendo reformados, foi cedido o espaço pelo poder público municipal e 
o Governador Flávio Dino está reformando, em breve, vai funcionar, 
são 26 leitos, sendo 10 de UTI e 16 leitos de enfermarias. De modo que 
são ações fortes para a nossa cidade, para a nossa região, o que nos dei-
xa muito felizes. E, mais uma vez, eu agradeço ao Governador Flávio 
Dino, ao Secretário Márcio Honaiser, que é o responsável pela pasta da 
construção do Restaurante Popular, ao Secretário Diego Galdino, que é 
responsável pela construção do Parque Ambiental e da Pasta da Famí-
lia, ao reitor que também está nos ajudando na construção do Centro 
de Saúde, enfim, ao Secretário Carlos Lula por ter possibilitado a am-
pliação dos leitos de covid na nossa cidade. Agradecer a parceria com a 
Deputada Cleide Coutinho, também uma companheira que tem lutado 
muito pela cidade de Caxias. E são obras importantes que nós temos 
na nossa cidade. Além disso, nós destinamos aí emendas para a sarjeta 
e meio fio dos bairros Antenor Viana, Teso Duro e Capão, já está fun-
cionando, está muito bonito lá, eu estive lá esse final de semana, muito 
bonito, logo, logo vai chegar no Capão. Também estamos ampliando os 
cursos do IEMA, são vários cursos que serão colocados em Caxias, de 
modo que eu fico muito feliz em poder representar e defender o povo da 
minha terra e o povo do Maranhão. Eu quero aqui externar o meu agra-
decimento, aproveito a oportunidade para dizer a todos que estamos 
vivendo esse momento de Páscoa, está chegando a Páscoa do Senhor. 
E o que é a Páscoa? A Páscoa é a passagem, certeza da fé, concretiza-
ção da fé, aqueles que são católicos, evangélicos, independente de sua 
crença. Ter Deus no coração. Nós estamos vivendo essa passagem das 
trevas para a luz. Tenho certeza que quando raiar a segunda-feira que o 
mundo reviver a ressurreição de Cristo, a passagem das trevas, da morte 
para vida, das trevas para a luz, nós teremos dias melhores e, se Deus 
quiser, em breve, nós estaremos nos encontrando, aqui no Plenário, da 
Assembleia, para que a gente possa continuar trabalhando em prol do 
povo do Maranhão. Que Deus nos abençoe hoje e sempre! Um forte 
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abraço! Feliz Páscoa a todos! Uma abençoada Semana Santa a todos 
vocês! Muito obrigado, Senhor Presidente, V.Exa. continua fazendo um 
trabalho brilhante em prol do povo do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wendell Lages, por cinco minutos, sem apartes. O próximo 
orador será o Deputado Antônio Pereira. 

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, colegas Deputados, eu quero fazer esse 
pronunciamento para endossar um pouco do que o Deputado Adelmo 
Soares falou a respeito do trabalho do Governador Flávio Dino, do Go-
verno do Estado, do Secretário Carlos Lula neste combate à pandemia. 
Por ter nos últimos dias realizado diversas ações, diversos programas 
sociais, bem lembrado pelo Deputado Adelmo, o auxílio combustível, 
auxílio para profissionais de eventos, adiamento do ICMS, vale gás, en-
fim. Mas também agradecer ao Governador Flávio Dino e ao Secretário 
Carlos Lula pela atenção dada pelo trabalho realizado à frente de todas 
essas unidades de saúde. Agradecer porque a nossa cidade Itapecuru-
-Mirim foi ativada a ala de covid e recebeu 18 leitos dedicados ao trata-
mento de covid e também será ampliado o Hospital Regional de Itape-
curu-Mirim, o Hospital Adélia Matos que atende mais de 10 municípios 
na região terá novamente mais uma ampliação e terá em breve 32 leitos 
para atender a população. É nesse sentido que eu quero aqui agradecer 
ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de Saúde, Dr. Carlos Lula, e 
parabenizar pelo trabalho realizado. Obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, bom dia! Senhores Deputados, De-
putadas, presentes nessa sessão remota, importante para o Poder Le-
gislativo. Eu quero aqui nesta manhã falar sobre as outras medidas do 
Governador Flávio Dino em relação a essa grande epidemia de covid. 
Me parece que já há algum efeito positivo nas medidas que foram to-
madas pelo Governo, visto que, por exemplo, em Imperatriz, estou em 
Imperatriz, conversava ontem com o Dr. André Leôncio, que é o Diretor 
dessa Unidade nosocomial do Hospital de Campanha de Imperatriz e 
ele me dizia que, nos últimos 4 dias, houve uma redução, porque ele 
estava trabalhando sempre com 98,100% de ocupação, no Hospital de 
Campanha, e que os leitos, tanto leitos de internação normal quanto de 
UTI trabalhava-se ali nesse nível, 98%, e que, nos últimos três dias, 
estava trabalhando em torno de 65%, demonstrando que as medidas 
tomadas pelo Governo, Governador Flávio Dino, Dr. Carlos Lula, as 
autoridades sanitárias desse Estado do Maranhão têm tido e têm dado 
resultados à sociedade. Acho que devemos caminhar, continuar ca-
minhando nesse sentido. Então, eu quero parabenizar o Governo por 
tudo isso. Dizer que o requerimento que fiz na sessão passada para que 
houvesse ali a implantação de um Hospital de Campanha, em Montes 
Altos, o hospital municipal lá está à disposição para isso, já tem al-
gum efeito, esse requerimento já trouxe algum efeito. Ouvi, com muita 
alegria, Deputada Cleide Coutinho, que vão ser implantados leitos de 
UTI, em Porto Franco, que é uma das referências da nossa região. Eu 
dizia, no meu pronunciamento da semana passada, que os prefeitos, as 
autoridades sanitárias da região, os pequenos e médios municípios da 
Região Tocantina faziam pedidos a Imperatriz e fazia o pedido a Porto 
Franco e não encontravam vagas, naquele momento dessas duas cida-
des, sendo que Imperatriz tem leitos, bastante leitos de UTI, que real-
mente não têm a capacidade total de atender a nossa necessidade, mas 
que se houver, como está havendo essa demanda menor, a diminuição, 
portanto, da epidemia, Imperatriz está bem assistida, mas Porto Franco 
como referência não tinha nem leito e soube alegremente que vão ser 
implantados, o Governo do Estado vai implantar leitos para atender os 
pacientes portadores de covid naquela cidade. Acredito eu que não pode 
ser menos de 10, porque 10 é um número onde você precisa de um 
médico em cada turno para dar conta daqueles 10 leitos. Dez leitos é 
o número exigido pelo Ministério da Saúde. Portanto eu fico satisfeito. 
Acho que que aquele requerimento que fiz para implantar hospital em 
Montes Altos já traz benefícios positivos para a população da região 
tocantina, uma vez que o Governo já se coloca à disposição do Prefeito 

Deoclides Macedo e do povo de Porto Franco para colocar esses leitos 
de UTIs. Nós todos aqui da região ficamos alegres, estamos com os co-
rações alegres sabendo que o nosso povo, a nossa sociedade estará mais 
e melhor assistida por esses leitos de UTIs que serão implantados ali em 
Porto Franco. Eu quero também chamar a atenção, Senhor Presidente 
Othelino, dizer a V. Excelência, porque não temos tido a oportunidade 
de falarmos pessoalmente, que a Comissão de Saúde, toda quarta-feira, 
tem se reunido, travado uma ampla discussão sobre os problemas que 
acontecem em nosso estado, em especial, a epidemia do covid. Nós te-
mos ali analisado, votado e aprovado aqueles projetos importantes que 
nós julgamos importante para nosso estado, para o estado do Maranhão. 
E e amanhã mesmo, quarta-feira, que antecede a quinta e sexta-feira 
santa, nós estaremos ali reunidos às 8h30. Aproveito até esse momento 
para já avisando aos nossos membros titulares e suplentes da Comissão 
de Saúde que amanhã, sim, nós teremos reunião da comissão. E essas 
reuniões, Deputada Cleide, Deputado Arnaldo, que têm participado de 
todas sem exceção, Deputado Yglésio, como médico também, Depu-
tada Helena e todos, Deputado Carlinhos, todos os membros tem par-
ticipado. Até o deputado Zé Inácio como suplente tem participado. E 
muitas das nossas reuniões têm sido extremamente proveitosas porque 
há espaço para todos falarem, para todos falarem, para todos discuti-
rem, para todos participarem. Então a Comissão de Saúde tem, sim, 
feito um grande trabalho nesse momento agora para ajudar a Assem-
bleia nessa sua responsabilidade nesse momento tão difícil pelo que 
passa o Maranhão e, portanto, pelo qual passam os nossos municípios. 
Então eram essas as palavras. E continuar dizendo e dizer, finalmente, 
ao Governador Flávio Dino e ao Dr. Carlos Lula que continuem, sim, 
com as medidas que foram tomadas, porque as medidas têm se mostra-
do efetivas porque estão dando realmente resultados. Então parabéns ao 
Governo, parabéns à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
que permanece aberta, ajudando a sociedade, aproximando a sociedade, 
mesmo que de maneira remota. Tenho certeza que o nosso Presidente 
está aí estudando essa questão das cestas básicas. Eu não sei como é que 
está, porque não conversei mais com ele pessoalmente, mas tenho certe-
za de que está sendo avaliado. Se for dentro da legalidade, acho que é o 
momento, Senhor Presidente. Eu tenho acompanhado aqui os arredores 
das pequenas cidades, da cidade de Imperatriz. Vejo a necessidade. Se 
for possível, faça esse esforço para que nós possamos, outra vez, fazer 
aquela distribuição que fizemos, no ano passado, de cestas básicas para 
aquelas pessoas que realmente precisam. Eram essas as minhas pala-
vras, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira, bom ouvir esse seu breve relatório aí sobre a 
Comissão de Saúde. Esta comissão é sempre muito importante e, neste 
momento, em especial, ela torna-se essencial. E eu tenho a convicção 
de que ela está sendo conduzida de forma muito eficiente. E eu queria 
até aproveitar o ensejo para pedir aos colegas que nós mantenhamos a 
regularidade das reuniões das Comissões Técnicas, elas são essenciais 
para que os projetos possam chegar ao Plenário e ser apreciados aqui, 
e que nós mantenhamos as reuniões nos seus respectivos horários, nas 
datas e horários marcados e tem acontecido, eventualmente, da reunião 
acontecer de uma determinada comissão ou outra, fora do horário já 
estabelecido. E aí tem chegado alguma reclamação de um colega, que é 
membro da respectiva comissão e que gostaria de ter participado, mas, 
quando soube da reunião, ela já teria acontecido. Então, eu reforço com 
os colegas a importância de que as reuniões aconteçam nos horários 
combinados, até para que todos possam acompanhar, os titulares, os su-
plentes, para que a sociedade possa saber, e alguns acompanham, saber 
que aquela respectiva Comissão Técnica, ela se reuniu naquele horário, 
naquela data, e possa depois ir buscar no Diário Oficial aquilo que foi 
deliberado pela Comissão Técnica. Deputado Yglésio, V. Ex.ª está ins-
crito e tem 05 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Presidente, bom dia! É uma satisfação poder falar nesta manhã de 
terça-feira. Nós temos acompanhado atentamente a situação da co-
vid-19, aqui no estado do Maranhão. Ontem, nós chegamos a um núme-
ro de 42 de pacientes que foram a óbito, já era esperado que a gente 
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chegasse ao final do mês de março ao pior momento que deve está se 
aproximando, nessa próxima semana agora, nesta semana e na próxima 
semana. Houve um incremento da rede de leitos hospitalares, nós che-
gamos a mil e quinhentos e poucos leitos, ainda um pouco abaixo em 
relação ao que a gente teve no momento mais alto da pandemia, no ano 
passado, o nosso melhor momento, quando a gente passou de mil e se-
tecentos leitos. Claro que a situação agora é bem pior, do ponto de vista 
das internações de pacientes graves, dos pacientes que têm rapidamente 
evoluído para óbito. Saiu recentemente uma reportagem na Folha de 
São Paulo, que mostrou que uma grande parte desses pacientes que se 
submeteu a ventilação mecânica em leitos de UTI, no Brasil e no Mara-
nhão também tem sido ruim, no Nordeste também tem sido ruim, eles 
têm ido a óbito, uma proporção que chega aí de 80%. Não é problema 
do tubo, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, às vezes, as 
pessoas associam com a presença da intubação, na verdade, não, o tubo 
é a única medida nesse momento em que o paciente tem uma insuficiên-
cia respiratória muito grave, mas tem um dado que me chama muito 
atenção. Ao que parece, essa mortalidade maior nos estados do Nordes-
te, essa mortalidade alta no Maranhão, ela está associada a uma questão 
de profissionais de terapia intensiva e de formação médica. O que a 
gente vem dizendo há algum tempo? Que é necessário capacitar as 
equipes. Em nenhum momento da pandemia foram empregados os es-
forços no sentido de fazer capacitação das equipes de profissionais de 
saúde, aqui no Estado, e é claro que isso aí vai levar a um resultado 
desfavorável, no ponto de vista da assistência. Não basta a gente apenas 
abrir leitos, a gente tem que garantir que as pessoas que estão atendendo 
esses pacientes tenham um acesso a uma formação continuada, com 
novas práticas, com melhores práticas, treinamentos com novos equipa-
mentos, como recentemente foi colocado na rede estadual e algumas 
unidades ainda poucos casos. Mas o capacete Elmo que dá uma boa 
resposta no sentido da ventilação não invasiva. A gente não pode deixar 
de comentar também que a questão dos ônibus não teve nenhum avanço 
no sentido de diálogo das prefeituras da grande ilha com o Governo do 
Estado. As empresas de transporte continuam alegando que estão com 
70% de ônibus nas avenidas e ruas aqui da ilha. Mas a verdade é que 
não parece pelo que a gente tem demonstrado nas nossas imagens de 
drones que a gente tem feito pela cidade para verificar justamente os 
pátios das empresas. Os pátios continuam cheios. A gente acredita que, 
no máximo, 60% da frota esteja disponível. É claro que isso impacta, 
diretamente, o cidadão e a cidadã que precisam pegar uma condução, 
que vai para casa ainda com transporte coletivo tão cheio. Agora, a As-
sociação Nacional de Transporte, a associação que representa as empre-
sas, soltou ontem um suposto estudo em que tenta colar uma imagem 
em que o transporte coletivo cheio não é prejudicial ao Covid-19. É 
claro que o estudo é cheio de viés, de falhas, de fato, que, no momento 
certo, a gente vai apresentar o nosso questionamento. Até porque o tem-
po de cinco minutos aqui é menos do que suficiente. Cumpre também 
lembrar que medidas de reabertura, como foram feitas, de bares e res-
taurantes, como ontem, encontram amparo dentro da realidade, tendo 
em vista que a gente não resolveu o problema mais grave que a gente 
tem hoje dentro da Ilha de São Luís do Estado do Maranhão. Só o pro-
blema dos transportes e o problema dos supermercados. Não fazia ne-
nhum sentido penalizar o setor de bares e restaurantes. No caso, não 
fazia muito sentido penalizá-los. E, diante disso, a gente acredita que foi 
uma medida acertada o retorno de 50% das atividades, com encerra-
mento por volta das 21h. E é o que a gente pôde acompanhar ontem na 
cidade. Essas medidas parecem que estão sendo respeitadas pelo seg-
mento, A gente espera que, no próximo momento, haja uma prorroga-
ção do auxílio para os músicos, para os profissionais do seguimento 
cultural aqui no Maranhão, porque, claro, isso vai demorar um pouco 
mais para passar. A gente vai precisar ainda ter paciência no mês de 
abril. Quando no mês de maio, eu acredito que a gente já tenha uma 
retomada quase que plena das atividades aqui no Maranhão. É impor-
tante a gente falar também que a questão... Ontem foram apresentadas 
algumas situações. A PL-147/21 do Governo, na CCJ, a gente pediu 
vista nesse projeto. Enviamos um requerimento de informações para a 
Casa civil, para a própria Secretária de Planejamento. Vamos enviar 

mais um outro, para saber a carência desse empréstimo, em quanto tem-
po de fato esse empréstimo será pago, quando é que o Maranhão vai 
começar a pagar, algumas informações sobre obras e serviços públicos 
que vão ser executados. Exercendo, claro, o nosso papel parlamentar de 
fiscalização das ações executivas. A gente lamenta muitas situações 
como, por exemplo, a obra do Araçagi, em que já foram empregados 
cerca de 56 milhões de reais e, até o momento, a obra continua com 
falhas. Mal inauguraram a obra e já estão fazendo reparo da obra. A 
gente pede uma atenção do Governo Estado nesse sentido, que fiscalize 
adequadamente, que responsabilize as construtoras. Uma situação, 
como um empréstimo desse de cento e oitenta milhões de reais que, em 
números absolutos, é um empréstimo alto, mas, em números relativos, 
para a capacidade de pagamento do Governo do Estado do Maranhão, é 
um empréstimo pequeno. Mas a gente tem que ver se a gente já come-
çou a financiar infraestrutura rudimentar, quer dizer, manutenção e via 
pública, por exemplo, com dinheiro de empréstimo. Aí, de fato, seria 
uma sinalização até para a sociedade em que há um colapso econômico, 
de fato, no Estado. E a gente começar a recorrer a empréstimo para fa-
zer a maioria desse gasto de recapeamento é sinal de que a gente não 
está fazendo uma boa gestão financeira, infelizmente. Então a gente tem 
que ficar muito atento em relação a isso. Outra situação foi os decretos 
que foram solicitados, que a Assembleia Legislativa reconhecesse, De-
creto nº 001/21, a Prefeita de Balsas, a Prefeitura de São Domingos do 
Maranhão, Lago da Pedra solicitaram também decretações de estado de 
calamidade, reconhecimento de estado de calamidade até o mês de de-
zembro, 31 de dezembro de 2021. Cumpre ressaltar que os demais esta-
dos do Nordeste, o Piauí e o Ceará, eles só fizeram solicitação de Decre-
tos Legislativos dessa natureza, até o período de 30 de junho, eu 
considero que fazer essa decretação até o final de dezembro é exagerado 
no momento. A gente não pode prescindir, por exemplo, com adequado 
regime de contratações, de licitações, nesse momento, até para que a 
gente possa salvaguardar a saúde financeira do Estado, a gente não 
pode, num momento como esse, abrir mão desse controle também. E eu 
admito que para a Assembleia Legislativa, autorização do Decreto 
como esse até 31 de dezembro, diferente de todos os Estados que só 
autorizaram até junho, é um cheque em branco para o Governo do Esta-
do, é claro que abre mão de qualquer possibilidade, por exemplo, de 
pagamento de Emendas Impositivas para a Assembleia Legislativa des-
tinar às suas bases, claro que isso aqui é um interesse direto da Casa, 
precisa ser resguardado. O Parlamento precisa ter essa mínima autono-
mia que foi conquistada no passado preservada este ano, que é uma 
decretação de estado de calamidade até 31 de dezembro de 2021, ela 
abre essa janela aí de perigo para a Assembleia Legislativa também e, 
lamentavelmente, a gente espera que isso possa ser corrigido nesta ela-
boração do Decreto na Assembleia Legislativa do Maranhão. Eram es-
sas as palavras, Presidente, obrigado pela paciência de todos os colegas, 
a todos que nos assistem pela TV Assembleia, nosso cordial abraço, 
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, o Deputado Pará está fazendo o requerimento 
verbal para que façamos um Minuto de Silêncio, em razão do faleci-
mento do seu cunhado, Hugo Leonardo Ferreira de Sousa, vítima de 
um acidente automobilístico, no sábado à noite. Aproveito a oportuni-
dade para me solidarizar com o Deputado Pará, assim como sua irmã 
Patrícia e os filhos do casal. Já o fiz pessoalmente, aliás, por telefone, 
no sábado à noite, quando do acidente. Algo realmente lamentável um 
jovem ter sido vitimado dessa forma tão trágica, e acabou indo a óbito. 
Então, peço que façamos um Minuto de Silêncio em memória do senhor 
Hugo Leonardo. Deputado Pará, que Deus conforte toda a família, em 
especial, a Patrícia e aos dois filhos do casal. Está inscrito o Deputado 
Wellington do Curso. Já peço que fique pronto para iniciar seu pronun-
ciamento. Deputado Zé Inácio, V. Exa. acenou para se inscrever ou para 
uma questão de ordem?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Estou inscrito, Presi-
dente. É que eu inscrevi e levantei a mão e não foi visto. Levantei aí 
pelo sistema.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
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Peço a todos que quando tiverem alguma dúvida se a inscrição foi feita 
no Pequeno Expediente, que mandem um WhatsApp ou liguem aqui 
para o Bráulio, que ele está aqui ao meu lado auxiliando. Deputado 
César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) – Que Deus abençoe a todos nós! Senhor Presidente, primeiro de-
sejar a V. Exa., a sua família, mais uma vez, uma excelente Semana 
Santa a todos da Mesa, aos meus pares presentes à sessão remota, aos 
que, por razões ou motivações diferenciadas, não estão podendo estar e 
aos internautas. Senhor Presidente, eu ouvi os colegas e, como não é di-
ferente, dado o momento que nós estamos vivendo, tratar sobre a ques-
tão da pandemia. Essa pandemia tem rendido. Eu acompanhei agora a 
imprensa paulista e ela deixa claro que a morte está alcançando parte da 
população internada por ausência de insumos, já trabalhado pelo colega 
Yglésio. Mas me preocupou também com essa questão do decreto de 
calamidade, trabalhada pelo Governo do Estado, que me parece muito 
mais um pano de fundo diferenciado para poder, mais uma vez, manie-
tar os recursos ao bel prazer e da forma que quer. Ora, se alardeia todo 
dia que a situação vai bem, por que se apropriar de uma situação dessas? 
Inclusive passando, eu diria assim, manietar de forma, mais uma vez, 
aos nossos parcos recursos ou possíveis recursos de uma emenda impo-
sitiva. Mas eu acho que isso é próprio do comunismo, Presidente. Anali-
sa bem. Quando houve a revolução Russa, um dos pressupostos básicos 
para a confirmação daquela revolução era justamente a estatização. E 
passou a ser tomada a propriedade das pessoas que eram moradores, 
eu diria assim, da “cortina de ferro”. Isso prevalece em certo momen-
to, embora, esporadicamente, até hoje e aqui no Maranhão, a simbolo-
gia do comunismo não é diferente. O decreto é um sintoma básico da 
mentira que houve, porque, se precisa de instrumento dessa forma para 
agilizar é porque, lá atrás, não agilizaram e não houve planejamento. 
O que já era esperado. Houve sim, um desmonte daquilo que já fora 
feito e mais, presidente. Digo a V. Excelência, agora, é mais profundo. 
Ele adentrou no patrimônio privado, estatizando a questão do ferryboat, 
tomando conta do transporte do ferryboat, de algo que já passa de muito 
tempo pertencente a uma família. Que criasse instrumentos legais de 
competitividade, criasse instrumentos da necessidade de modernização. 
Eu acho tudo isso normal. Aparentemente, essa Casa silencia, os políti-
cos silenciam. Mas olha, isso é muito pouco, daqui a pouco, vira moda, 
a venda no (...) recorre à Justiça, mostrando a perversidade, o STJ, mais 
uma vez, deu ganho de causa, mas o certo que isso começa a criar raiz, 
uma cultura, um aculturamento de um comportamento já vencido pelo 
tempo e pela própria evolução do processo democrático e não ditato-
rial. Lamento, mas não se esgotou por aí, a vaidade e a presunção e a 
prepotência é tão grande que até também um hospital de uma coopera-
tiva também está sendo estatizada. Sem limites um governador dá uma 
emenda impositiva, e quando eu digo dá eu volto a repetir, a emenda 
que gerou a emenda substitutiva foi de autoria do governo, apresentado 
pelo seu líder, rompendo toda essa... e sem vaidade cedemos cada um 
a seu modo pra que pudéssemos atingir os nossos desejos de atender a 
população. Agora, ele não se aquieta, nós a população do Maranhão e 
essa Casa vai na verdade vai dar mais um aval para que ele possa depois 
dos seus atos de incompetência... ausência de planejamento... voltar a 
fazer algo que adentra ao patrimônio. Indo na contramão da história que 
quando as nações modernas tentam diminuir a força estatal o governo 
aumenta a força estatal. O certo é que às vezes vai tomar e não vai 
apresentar nenhuma modernidade, será o espelho de sua incompetên-
cia, mais uma vez. O que eu fico aqui me perguntando é o seguinte: 
hoje achamos muito bom essa insegurança jurídica que reina no Mara-
nhão, amanhã, quando adentrarem os judiciais para poder tomar posse 
de propriedades pacificamente reconhecida pela Justiça ou de bens, o 
Governo não dá o suporte necessário, mas quando é para ele mesmo 
tomar, ele utiliza as suas forças e os seus trâmites para poder tomar 
patrimônio, e olha que eu nem conheço a família do senhor Menezes, 
nem conheço nem um contrato válido desse hospital, o que eu digo, o 
modus operandi com que trabalha, para que amanhã ele possa tomar o 
patrimônio de outra pessoa, hoje, alguém ri, alguém se silencia, alguém 
acha que isso não acontece, me parece muito a situação de pandemia, 

você só vai sentir na pele quando uma pessoa muito próxima dói, aí 
você vai compreender que isso é uma realidade (inaudível) fato. Por-
tanto, Senhor Presidente, eu quero alertar, porque se nós não barrarmos 
essas situações, esses avanços do Governo, essa Casa e nós, parlamen-
tares, quando fizermos opção por alguém que não seja vinculada ao seu 
sonho, seus desejos, podemos pagar um futuro próximo, começar por 
aquele que nós estamos assistindo. Fica o meu registro aqui, fica aqui 
a minha indignação, e não posso ficar... mas volto a frisar uma frase 
histórica; quando todos pensam igual, é por que alguém ou ninguém 
está pensando. Eu não quero pensar igual a muitos que pensam que isso 
é apenas uma brincadeira, e o apoio ao Governo me parece ser a coisa 
mais importante, como se ali fosse um regozijo, fosse uma brincadeiri-
nha de criança de fundo de quintal, mas não é não, estão tomando o pa-
trimônio alheio, conquistado historicamente por uma família, que agora 
se vê refém de decisões jurídicas sem necessidade. É o meu registro, é 
a minha indignação e uma certeza, eu não vou me silenciar diante de 
situações como essas. Feliz Páscoa para todos nós! 

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente! Bom dia, demais pares! Bom 
dia, população do Estado do Maranhão! Que Deus abençoe essa terra 
maravilhosa e que possa sarar, curar a nossa terra desse mal terrível que 
é o coronavírus. Quero cumprimentar a todos, mas, de forma especial, 
o amigo César Pires, que ainda está on-line. Deputado César Pires e 
também o amigo Adriano Sarney. Deputado César, Deputado Adriano, 
eu recebi, agora há pouco, um comunicado do Ministério Público da re-
presentação que nós fizemos, assinada por nós três. É a Representação: 
O inquérito civil nº 015795/20, do ofício nº 53/20, da lavra dos deputa-
dos Wellington do Curso, César Pires e Adriano Sarney, dando conta da 
possível ocultação por parte do Governo do Estado dos valores referen-
tes a gastos realizados por meio do Consórcio Nordeste para a compra 
de respiradores. E o Ministério Público comunica nós três, comunica o 
Deputado Wellington, comunica o Deputado César, comunica o Depu-
tado Adriano que foi arquivado. Causa-nos estranheza e vamos sentar. 
Já quero convocar, quero convidar Deputado César Pires, Deputado 
Adriano para que nós possamos sentar e verificar quais procedimentos 
devemos anotar. Até porque, no Tribunal de Contas do Estado, está ha-
vendo ainda a investigação. Segundo o relatório de instrução de audito-
ria estadual do controle externo da Aline Vieira Garredo, apresentado ao 
conselheiro Antônio Blecaute, houve superfaturamento na compra dos 
respiradores. E mais grave ainda, em outros estados, como no caso do 
Pará, do Amazonas e principalmente de Santa Catarina, o governador 
do Estado foi afastado, pedido de impeachment por conta da compra de 
respiradores, e aqui no Maranhão nada acontece. Aqui no Maranhão fica 
do jeito que está. Nós denunciamos o crime que foi cometido na compra 
desses respiradores quando o Governo do Estado comprou 30 respira-
dores superfaturados, pagando quatro milhões e setecentos mil reais. 
Cada respirador saiu no valor de cento e sessenta e três mil reais. Os 
respiradores até hoje não foram entregues. E agora o Ministério Público 
arquiva. Nós estamos vendo todas as medidas cabíveis para que possa-
mos recorrer, tendo em vista que em outros estados deram continuidade 
à investigação, inclusive com processo de impeachment do governador 
pelo mesmo crime no estado do Maranhão. Quando nós denunciamos, 
nós fomos os primeiros a denunciar. E eu agradeço ao Deputado César 
Pires, ao Deputado Adriano, na luta dos respiradores, porque quando 
denunciamos, os respiradores eram para ter sido entregues no dia 23 de 
abril de 2020, só tínhamos 80 óbitos no estado do Maranhão. Nós temos 
mais de seis mil óbitos. Quantas vidas teriam sido salvas? E lembrando: 
são três casos de respiradores: 107 respiradores que foram doados pelos 
empresários. Já cobrando do Governo do Estado onde estão esses res-
piradores, quais as unidades de saúde, quem está operando, o número 
do lote, o número de referência de cada respirador, porque nós vamos 
fiscalizar os respiradores. Esses respiradores não foram utilizados, 107 
respiradores. Eu constatei, no mês de março, abril e maio fazendo uma 
vigilância, uma fiscalização juntamente com a sociedade maranhense 
de terapia intensiva e constatamos que os respiradores eram de péssima 
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qualidade e não foram utilizados. Solicitamos ao Governo do Estado 
transparência e que apresente onde os respiradores estão instalados. Se-
gundo: o Governador comprou 30 respiradores e levou o calote. Pagou, 
antecipadamente, 4 milhões e 700 mil reais. Os respiradores até hoje 
não chegaram e tem uma segunda compra. A segunda compra é a tercei-
ra situação de respiradores. A segunda compra seriam 40 respiradores 
ao pagamento de 8 milhões e 700 mil reais. O Estado pagou antecipa-
damente a metade,  50%, 4 milhões e 300. E não foi efetuada a compra. 
Foi devolvido o dinheiro a menos, somente 3  milhões e 700 mil reais. 
O Maranhão levou cano, levou ferro, levou prejuízo em 700 mil reais 
e vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo? Quantas pessoas 
poderiam ter sido salvas  se esses respiradores  estivessem tido entre-
gues? Respiradores superfaturados, respiradores pagos antecipadamen-
te, respiradores que nunca foram entregues. E vai ficar por isso mesmo? 
Nós vamos recorrer da decisão do Ministério Público. Vamos levar até 
o  CNJ. Vamos recorrer a todos as instâncias necessárias porque não é 
possível que no Pará, no Amazonas, em Santa Catarina, os envolvidos 
os culpados sejam punidos, sejam identificados e, no Maranhão,  vai 
ficar por isso mesmo. Lembrando, Deputado César Pires, lembrando, 
Deputado Adriano e demais pares, que a investigação ainda continua 
no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Então estamos fazendo 
referência ao arquivamento da investigação da compra superfaturada 
dos respiradores pelo  Ministério Público. Isso não vai continuar assim. 
Vamos continuar na luta. Vamos continuar investigando e solicitando 
providências. Senhor Presidente, para concluir, estamos solicitando 
também ao Governo do Estado, por meio  da Secretaria de Segurança 
Pública, a quantidade de viaturas. Temos recebido muitas reclamações, 
policiais militares estão denunciando, reclamando dos cones da morte. 
O que é o cone da morte? As viaturas estão paradas em retornos de São 
Luís, próximo ao Mateus, próximos ao shopping e não estão policiando 
a cidade, e os policiais têm que ficar 12 horas parados em pé do lado 
da viatura, de forma desgastante, passando por uma rotina desgaste por 
que não tem viaturas, por que não tem pessoal? Falta pessoal, faltam 
viaturas. Já fizemos um ofício para o secretário de Segurança, para o 
comando da Polícia Militar, estamos oficiando no Ministério Público 
para que possa investigar também essa situação a falta de viaturas, a 
falta de efetivo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Wellington, conclua, por gentileza, temos cinco oradores 
inscritos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Con-
cluindo, Senhor Presidente. Em defesa dos policiais militares do Estado 
do Maranhão que estão passando por momentos de necessidade, pas-
sando por depressão, alguns cometendo suicídio, diante de uma rotina 
desgastante. A nossa luta em defesa dos policiais militares e civis, e 
policiais do Estado do Maranhão. Era o que tinha para momento, Se-
nhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Deputado Zé Inácio Lula, por cinco minutos, sem 
apartes. Lembro enquanto o Deputado Zé Inácio habilita o microfone 
ali, que nós temos ainda Deputado Leonardo Sá e Deputado Rober-
to Costa inscritos ainda no horário regimental, pediram a inscrição os 
Deputados Fábio Braga e Rafael Leitoa, nós vamos tentar ver se con-
seguimos ainda essas falas antes da Ordem do Dia. Portanto, peço aos 
próximos oradores que tenhamos aí objetividade possível, sem prejuízo 
do conteúdo de cada um, para que os outros oradores possam se ma-
nifestar. Deputado Zé Inácio, V.Exa. tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, eu quero fazer um registro aqui, do ocor-
rido na semana passada, na última terça-feira, em que não tivemos a 
oportunidade de nos manifestar porque foi logo após a nossa sessão, 
que foi o julgamento do STF sobre a suspensão do Moro. Eu, por dever 
de ofício, como militante, como Deputado do Partido dos Trabalhado-
res não poderia deixar de fazer referência a isso. Então, primeiramente, 
eu queria destacar que, por mais de cinco anos, utilizei aqui a Tribuna 
desta Assembleia, Senhor Presidente, para denunciar o golpe contra a 
Dilma. Muitas coisas, a história ainda há de revelar. Mas usei também, 

por várias vezes, a Tribuna para denunciar que Moro jamais atuou como 
juiz, mais do isso, que Moro sempre atuou como adversário pessoal e 
político do ex-Presidente Lula. E é importante também destacar que a 
confirmação pelo Supremo, da suspensão do ex-juiz Moro no julga-
mento dos processos contra Lula, é uma decisão histórica e como tal eu 
não poderia deixar de me manifestar, hoje, e fazer o registro para ficar 
aqui nos Anais desta Casa. E é uma decisão histórica, por quê? Porque 
é uma decisão, Senhor Presidente, que fortalece, revigora o Estado De-
mocrático de Direito, o devido processo legal, ou seja , na verdade, é 
uma decisão, que ela se torna histórica porque ela fortalece o sistema de 
justiça do nosso país. Além disso, é uma decisão que vai servir de guia, 
vai servir de norte, sobretudo, a partir de agora, para que todo e qual-
quer cidadão, seja um presidente da república ou um jovem negro da 
periferia, que são as principais vítimas da seletividade do sistema penal 
brasileiro, tenham o direito a um julgamento justo, a um julgamento im-
parcial e a um julgamento independente, como é assegurado pela nossa 
Constituição Federal, assegurado pelos tratados internacionais de que o 
Brasil é signatário e tem o compromisso de cumprir. Portanto, Senhor 
Presidente, a nossa luta, a luta de vários companheiros, vários militan-
tes, a nossa luta e persistência em defesa da inocência do presidente 
Lula valeu à pena. E valeu à pena a luta. Valeu à pena por quê? Porque 
o presidente Lula está livre, é inocente e está elegível e vai percorrer o 
Brasil todo como o nosso candidato a presidente e devolver a esperança 
ao povo brasileiro. Esse é um momento de muita alegria, um momento 
importante para a história brasileira. E nós não poderíamos deixar aqui 
de fazer esse registro. E, nesse momento de pandemia, em que mais 
de trezentas mil vidas de brasileiros foram perdidas por falta de ação 
do Governo Federal, esta notícia da semana passada nos fortalece para 
continuar na luta. E, para finalizar, Senhor Presidente, eu só quero fazer 
referência a um tema que foi também já destacado aí pelo Deputado 
Wendell e pelo Deputado Adelmo Soares, que foram as ações divul-
gadas e determinadas pelo Governador Flávio Dino quando apresentou 
novos auxílios emergenciais. Então eu também quero destacar e para-
benizar o Governador por essas iniciativas, que tem sido muitas em de-
fesa da população maranhense nesse momento crítico de pandemia que 
nós estamos vivenciando. E dizer a importância de auxílios como vale 
gás, que vai atender quinze mil famílias, o auxilio combustível, que, 
durante dois meses, inicialmente dois meses, vai atender moto taxistas, 
taxistas, motoristas de Uber, também o auxílio para atender o segmento 
de trabalhadores do setor do turismo e entre vários outros auxílios do 
Governo do Estado, que vem apresentado propostas para atender a nos-
sa população. Eu quero destacar também o adiamento de pagamento do 
ICMS para as micro e pequenas empresas, que vai atender um público 
aí de 130 mil empresas no Estado do Maranhão. Entre várias outras 
ações que o Governo tem feito para enfrentamento da pandemia, eu 
quero destacar essas ações, Deputado Antônio Pereira também destacou 
importantes ações na área da saúde. Então, eu quero finalizar, Senhor 
Presidente, parabenizando o Governo por essas importantes iniciativas. 
Era isso, muito obrigado pela tolerância do tempo. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Temos ainda inscritos os Deputados Leonardo Sá, em seguida, o Depu-
tado Roberto Costa. Deputado Leonardo Sá, V. Exª tem cinco minutos, 
sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão do 
orador) – Bom dia, Presidente, gostaria de cumprimentá-lo, em nome 
do senhor, eu cumprimento todos os Deputados Estaduais no Estado do 
Maranhão, eu gostaria de cumprimentar a nossa população, nesse mo-
mento tão difícil por que passa o nosso País e o nosso Estado. Presiden-
te, eu queria falar hoje, especificamente, de um requerimento, de minha 
autoria, que solicita a essa Casa legislativa a tramitação de pedido de 
urgência, de um projeto de lei, de nossa autoria, que foi protocolado 
no dia 07 de julho do ano de 2020, é o Projeto de Lei nº 256/2020. A 
justificativa é que esse projeto de lei normativa e dá diretrizes para que 
o Governo do Estado do Maranhão possa instituir o programa de dis-
tribuição do gás em botijão – VLP, gás liquefeito de petróleo, para que 
o Governo do Estado tenha a tranquilidade para instituir esse progra-
ma. Então, eu queria aqui... para as famílias de menor renda do nosso 
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estado e com menor poder aquisitivo. Eu gostaria aqui de solicitar a 
compreensão dos demais Deputados Estaduais e pedir e solicitar enca-
recidamente que isso fosse aprovado para que a gente pudesse discorrer 
e votar   esse projeto de lei, que está na Casa, desde do dia, repetindo, 
do dia 07 de julho de2020. Então, era essa a nossa solicitação para que 
os nossos companheiros, os nossos amigos Deputados Estaduais e a 
Mesa dessa Casa pudesse deliberar sobre esse requerimento, de nossa 
autoria. E só para comentar um pouco a respeito, eu não li o decreto do 
Governador sobre essa situação que o Deputado César Pires falou sobre 
a questão da empresa de ferryboat, no caso mais específico, a empre-
sa Servi-Porto sobre esse decreto do Governador. Porém, é sabido por  
todo o Maranhão, os Deputados que militam mais naquela região, na 
Baixada Maranhense, o Deputado Zé Inácio, o próprio Deputado Othe-
lino, que vai muito ao município de Pinheiro, e sabe, eu que ando ali há 
mais de vinte anos, desde do ano de 2004 que ando ali, diuturnamente, 
por aqueles ferryboats, nós sabemos a má qualidade que essas empresas 
de ferryboats, isso é pauta de vários e vários anos de argumentações 
na Assembleia e no Estado do Maranhão, os maus serviços prestados 
de ambas as empresas: a Servi Porto e a Internacional. E, no caso da 
Servi Porto, em especifico, no mês passado, todos os ferryboats dessa 
empresa ficaram com cerca de 15 dias sem funcionar, gerando transtor-
nos para toda uma região. Então prestam serviços de má qualidade, um 
serviço essencial, que é um serviço de transporte que liga a capital do 
Estado a uma região importante, que é a Baixada maranhense. E essa 
empresa específica passou cerca de 15 dias com todos os ferryboats 
quebrados, sem funcionar, ficando só uma empresa atuando naquela tra-
vessia, gerando mais transtornos ainda a toda uma região e a toda uma 
população. E é sabido pelos usuários e todo o estado do Maranhão os 
maus serviços prestados por essas empresas. Não li o decreto. Conheço 
ainda as bases jurídicas que deram a legalidade para esse decreto do Go-
vernador, mas eu tenho certeza absoluta que é por conta dos maus ser-
viços prestados por essa empresa em específico. E aí eu lhes digo, não 
como deputado, eu falo aqui como usuário do serviço há muito tempo 
e conheço profundamente essa realidade. Então eu vou ler, vou avaliar 
isso, quais foram as bases jurídicas, mas eu tenho certeza que foi pela 
péssima qualidade do serviço que essa empresa Servi Porto vem pres-
tando há mais de 20 anos. Eu, como usuário, vejo a má qualidade e, para 
culminar, passaram mais de 15 dias sem um único ferryboat, Deputado 
César, sem um único ferryboat funcionando, gerando transtornos para 
uma população de quase um milhão de habitantes,  que é a população 
da querida Baixada maranhense. Muito obrigado, então eu gostaria de, 
mais uma vez, só para concluir, Senhor Presidente, pedir a compreensão 
da Casa na  tramitação desse requerimento e pedir a aprovação para 
que o nosso projeto de lei possa tramitar em regime de urgência. Muito 
obrigado, grande abraço, felicidades a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Leonardo Sá, o requerimento vai estar na Ordem do Dia 
da próxima sessão, na terça-feira. Deputado Roberto Costa, V. Exa. tem 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) -  Presidente, bom dia a todos os colegas da nossa sessão remota 
da Assembleia. Presidente, eu venho destacar uma passagem que eu tive 
ontem pela cidade de Bacabal. Nós estamos numa luta muito grande em 
relação a essa pandemia lá na cidade. É uma situação que se tem agra-
vado no Brasil todo. Em  relação ao aumento de casos, a falta de leitos 
é uma problemática, hoje, nacional. Mas eu venho destacar que ontem 
nós estivemos em Bacabal junto com o Prefeito Edvan na inauguração, 
na abertura do novo hospital de campanha da cidade de Bacabal, que é 
uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Bacabal,  que 
visa ampliar o número de leitos para atender toda aquela região. Nós 
sabemos que Bacabal é o polo da região do Médio Mearim. Ela termina 
sendo a referência na área da saúde para todos aqueles municípios cir-
cunvizinhos. E isso termina acarretando em um número muito maior de 
pessoas que procuram a rede hospitalar no município de Bacabal, tanto 
a rede municipal como a rede estadual, mas o Governador Flávio Dino  
ele buscou junto com o Secretário Lula essa parceria que inclusive nós 
participamos dela também no diálogo, nas conversas junto ao Governo, 

junto com o Prefeito Edvan, para que a gente pudesse fazer ampliação 
do número de leitos tanto de enfermaria como de leitos também de UTIs. 
E ontem nós fizemos a abertura do Hospital de Campanha com a pre-
sença, inclusive do Prefeito Edvan Brandão, ontem foram recebidos os 
primeiros pacientes que vieram da rede municipal e da rede estadual. E 
o Hospital de Campanha vai servir de suporte para dar, digamos assim, 
espaço, para que os atendimentos continuem ocorrendo para as pessoas 
que necessitam e que possam ter um leito de enfermaria, nos casos de 
internação e até no leito de UTI. Com a ampliação, ontem, do Hospital 
de Campanha, nós teremos mais 30 leitos de enfermaria e 5 de UTIs, 
se fazendo no total da rede municipal, hoje, de Bacabal, nós temos 16 
leitos de UTIs, hoje, disponíveis no município de Bacabal. Então, isso 
é uma vitória importante para população de Bacabal, para população 
de toda região do Médio Mearim, nós fazemos o agradecimento muito 
especial ao Governador Flávio Dino, ao Secretário Lula, que quando 
procurou essa parceria também com o Prefeito Edvan Brandão, pro-
curou também por meio da nossa pessoa, foi extremamente aberto no 
sentido de compreenderam da necessidade da ampliação desses leitos e 
o Governo do Estado deu total suporte para Prefeitura de Bacabal para 
que a gente pudesse fazer a abertura desse novo Hospital de Campanha. 
Então, eu quero destacar essa parceria porque é um fato importante, 
principalmente nesse momento agora que nós vivemos de crise na saú-
de pública, da falta de vagas, mas o Governo tem procurado buscar 
essas parcerias, independente da questão política, discutindo com todos 
para priorizar o atendimento à população. Então eu fico muito feliz, on-
tem, de participar dessa abertura desse Hospital de Campanha, porque 
é  uma necessidade que a nossa população tem e ele vem exatamente 
ao encontro da demanda existente no município de Bacabal, e em todos 
os municípios, porque Bacabal ali naquela região, termina atendendo 
municípios de Lago Verde, Lago Açu, Bom Lugar, de Vitorino Freire, 
de Altamira, de vários municípios ali circunvizinhos, mas, com a aber-
tura desse Hospital de Campanha, nós damos uma resposta importante 
para o atendimento para a nossa população. E acho exatamente que o 
sentido que o Governo tem dado, na procura dessas parcerias tem sido 
fundamental para que a gente possa garantir o atendimento a toda a 
nossa população. Por isso, eu não posso deixar de destacar, esse apoio 
que houve, por parte do Governador Flávio Dino, do Secretário Lula, do 
Prefeito Edvan, no sentido de todos nós darmos as mãos, esquecermos 
as questões políticas e priorizarmos o interesse da população. Então, 
Bacabal hoje passa a ter também mais um Hospital de Campanha, que 
está garantindo atendimento para a população e, acima de tudo, garan-
tindo a vida da população, que é o mais importante. Então, nós não 
poderíamos, de forma nenhuma, deixar de fazer esse destaque, porque 
foi uma abertura de um hospital importante para atender essa demanda, 
como eu disse, existente hoje em toda a região do Médio Mearim, muito 
obrigado, Senhor Presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO -  
Deputado Rafael, V. Exa. tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Bom  dia, Senhor  Presidente, senhoras e senhores  deputados,  
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia. Senhor Pre-
sidente, eu quero destacar   que, inclusive, tem    as ações do Governo 
do Estado  no que diz respeito  aos auxílios e ao combate à pandemia.  
Porque é muito importante  nós colocarmos aqui o esforço  que o Go-
verno tem feito não só na abertura de leitos,  mas também no que diz 
respeito   ao alívio  com relação à economia.  O Deputado Roberto 
Costa  acabou de falar de uma grande ação  no município de Bacabal.  E 
isso é comum em todas  as regiões do estado,  seja em Imperatriz, seja  
na região leste. Mas eu queria destacar os  programas que o Governo  do 
Maranhão tem feito com recurso  do Governo do Estado.  A exemplo, 
o programa  social vale gás,  que serão para 115 mil famílias de baixa 
renda,  além do combustível, já destacado  também pelos Deputado 
Zé Inácio  e Deputado Adelmo, Deputado Wendell, para taxistas, mo-
totaxistas, motorista de aplicativo por dois meses.  Isso é uma alento 
também   a essa categoria.   E o auxílio emergencial  para trabalhadores 
de setor de eventos, a parcela única  de 600 reais, um auxílio digno.  
Diferente, infelizmente,  do que o Governo Federal  tem proposto para 
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essa situação pandêmica  que  nós estamos vivendo.  Além do auxílio 
emergência para guia de turismo  e empresas de transportes  turísticos, 
parcelas únicas  de 600 e 1.000 reais respectivamente.  E aprovação do 
pagamento do ICMS  para 130 mil micro e pequenas empresas, além 
da antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servi-
dores estaduais para abril. Além do apoio a todos os municípios no que 
diz respeito à vacinação, primeiro, na logística da distribuição dessas 
vacinas em tempo recorde, chegando aí a 36 horas, no máximo, a distri-
buição dessas vacinas. Além de fornecimentos de seringas, agulhas, de 
mão de obra, inclusive, para ajudar a aplicação das vacinas em todo o 
estado do Maranhão, independente da distância do município à capital 
São Luís. Ou seja, há um conjunto de ações que, integradas, consegui-
mos aí ter uma das menores taxas de mortalidade do país. A pandemia 
não é só no Maranhão. Ela é no Brasil inteiro. Infelizmente, no nosso 
estado vizinho aqui, o Piauí, apesar de ter a metade da população que 
tem o estado do Maranhão, tem morrido cerca de 60% a mais de pes-
soas que tem morrido no estado do Maranhão. Vi aí com veemência 
essa questão de denuncismo por denuncismo e acaba que o Ministério 
Público, por exemplo, arquiva uma ação proposta pelos colegas, por-
que constatou que não houve irregularidades por parte da Secretaria 
de Estado da Saúde na aquisição daqueles respiradores. Não se pode 
falar em superfaturamento em nenhum insumo durante o início daquela 
pandemia tendo em vista a alta procura não só do mercado maranhense, 
do mercado brasileiro, mas do mercado mundial por equipamentos que 
salvam vidas. E o Governador Flávio Dino liderado pelo Governador 
da Bahia, o Rui Costa, numa decisão de compras de respiradores pelo 
consórcio Nordeste, apostou naquilo que poderia salvar imediatamente 
as vidas maranhenses, que foi a compra dos respiradores.  E em uma 
compra teve sucesso e  em outra não teve, mas os respiradores que aqui 
chegaram salvaram e salvam vidas. Essa exagerada denúncia proposta 
pelos colegas, obviamente, deu naquilo que a gente já saberia o que 
ia dar , que foi o zelo pela coisa pública que tem o Secretário Carlos 
Lula, que, em outras ações também, já foram arquivadas no que diz 
respeito às denúncias, que, infelizmente, é mais para fazer barulho do 
que realmente um efeito prático na fiscalização dos recursos públicos, 
até porque essas compras, elas garantiram que salvamos muitas vidas, 
a abertura de leitos que continuam, apesar do Maranhão e alguns outros 
Estados ter que entrar na Justiça para o Governo Federal financiar os 
leitos de UTI, no ano de 2021, porque até então, eram leitos que es-
tavam sendo financiados pelo Governo do Maranhão, exclusivamente. 
Então, não se pode falar de nenhuma forma, o mal zelo, o mal cuida-
do, por parte do Governo do Maranhão, no combate à pandemia, pelo 
contrário, o Maranhão é exemplo, inclusive lá atrás, quando decidiu 
fazer um lockdown, foi o lockdown que teve mais sucesso no que diz 
respeito à contaminação e, consequentemente, ao número de óbitos e, 
consequentemente também salvando a economia, porque foi um dos 
Estados que mais cedo abriu o comércio, abriu os bares, abriu os restau-
rantes, mas, infelizmente, essa segunda onda, foi obrigado a gente fazer 
outras restrições no que diz respeito ao distanciamento social. Agora, já 
inicia uma abertura gradual, obviamente, com uma redução menor, mas 
ao mesmo tempo com auxílio para bares, restaurantes e essas outras 
modalidades, que eu citei agora há pouco. Então, Senhor Presidente, 
fica mais uma vez claro, pelo Ministério Público e pela sociedade, para 
quem teve aí a sua vida salva, ir buscando parceiros, como foi agora o 
caso dos respiradores Elmo, doados pelo Estado do Ceará, e que já estão 
salvando vidas, não só na capital São Luís, mas aqui na nossa cidade 
de Timon, que articulamos junto à Secretaria de Saúde, ganharam 3 
equipamentos desses e os timonenses, por exemplo, os matoenses, as 
pessoas de Parnarama, da região que precisam desse hospital, que é de 
referência, têm as suas vidas salvas, graças às ações concretas e eficazes 
da Secretaria de Estado da Saúde e do Governador Flávio Dino. Então 
era esse o meu pronunciamento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Finalmente, Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, (inaudível), 
primeiro, eu queria saudar, parabenizar a Deputada Federal Flávia Ar-

ruda , do Distrito Federal. (inaudível) a partir dessa semana, ela deve 
ser a nova ministra da Secretaria de Governo da Presidência da Repú-
blica (inaudível) atual Presidente Bolsonaro e a Deputada que presidia 
até pouco tempo a Presidência da Comissão Mista de Orçamento do 
Congresso e agora terá essa função de fazer a interlocução com o Par-
lamento e a Presidência da República. Espero que, é claro, com sua 
coragem e determinação, compreensão de todo momento político, saiba 
desempenhar muito bem essa função. E também eu queria aqui no plano 
estadual, dizer da minha satisfação da parceria do grupo CEUMA, gru-
po Mateus, do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria 
de Indústria e Comércio e Energia do Estado do Maranhão, o Secretário 
Simplício Araújo e  nesses dias estão já em fase final de uma unidade de 
80 leitos, com setenta enfermarias e dez UTIs,  está sendo montado no 
Espaço Renascença, lá numa área muito próxima e vizinha ao Hospital 
Carlos Macieira. O prédio fica numa área muito fácil de acesso, perto de 
universidades, de bancos, de shoppings, do Conselho de Enfermagem, 
do Conselho de Medicina, portanto, uma área que seja feita uma ligação 
rápida através da Via Expressa e através da Avenida dos Holandeses, 
para que se possa ter mais um ponto de apoio no combate à essa pande-
mia do COVID-19. Portanto eu espero que todos os profissionais e to-
dos aqueles envolvidos nesse empreendimento, nessa parceria possam 
desenvolver um grande êxito nessa tarefa lá no Espaço Renascença. E 
dizer do meu orgulho da Universidade CEUMA, do Grupo CEUMA, 
do Grupo Mateus e da Secretaria, que estão fazendo essa parceria em 
São Luís, como outras que estão sendo desenvolvidas em Bacabal e Pe-
dreiras. Fazendo com que esse ambiente propício de empresário e poder 
público e toda a comunidade possa, com o movimento,  diminuir ou 
melhorar ainda, cada vez mais, esse atendimento a essas comunidades, 
às pessoas que precisam nesse momento difícil da pandemia. Portanto, 
eu queria parabenizar o Secretário Simplício pela iniciativa, o governo 
Flávio Dino, os empresários do Grupo Mateus e Grupo CEUMA por 
essa iniciativa de fazer esse empreendimento lá no Espaço Renascença. 
Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, está encerrado o Pequeno Expediente. Deputado 
Zé Inácio, V. Exa. tem uma Questão de Ordem? Sigamos. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Medida Provisória nº 341, de autoria do Poder Executivo. (lê). Em 
discussão. Em  votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à promulgação. Me-
dida provisória 342, de autoria do Poder Executivo, (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Se 
forem contrários, se manifestem. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto 
de lei 221, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, (lê). Em discus-
são. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Se forem contrários, se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
lei 226,  de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Se 
forem  contrários, se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
lei 429, de autoria do Deputado Neto Evangelista, (lê). Deputado está 
ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de lei 548, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior, (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão e os que forem 
contrários se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 596, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em 
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão e os que 
forem contrários se manifestem.  Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Lei 574, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Em discussão. 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão e 
os contrários se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 
nº 056, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Em discussão. Em 
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão e os con-
trários se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 263, 
de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Em discussão. Em votação. 
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Os Deputados que aprovam permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 332, de autoria do 
Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 235, de autoria do Deputado 
Dr. Yglésio, que dispõe sobre restrições, normas, requisitos e critérios 
para a doação de sangue no Estado do Maranhão. Em discussão. Em 
votação.  Os Deputados que aprovam permaneçam como estão, os De-
putados que forem contrários se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. 
Projeto de Lei 050, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, que dispõe 
sobre a aplicação de sanção administrativa a pessoa que se sobrepu-
ser na ordem definida para os grupos prioritários definidos a partir do 
Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a covid-19. Em 
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão, os Deputados que forem contrários se manifestem. Aprovado, vai 
à redação final,  em razão de ter tido uma Emenda. Projeto de Lei 137, 
de autoria do Deputado Neto Evangelista. O Deputado permanece au-
sente, fica transferido para a próxima sessão. Requerimentos à delibera-
ção do Plenário: requerimento 018, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, o autor pediu pra retirar, assim como os itens 16, 18, 19, 20, 
22, 23, então, ficam transferidos para a próxima sessão. Vamos apre-
ciar o item 17: requerimento 125, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, solicitando que seja submetido a regime  de urgência para a 
discussão e votação, em uma sessão extraordinária, o Projeto de Lei nº 
211/2020, de sua autoria. Em discussão. Em votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como estão, os Deputados que forem contrários 
se manifestem. Aprovado, o Projeto de Lei fica incluído na Ordem do 
Dia da próxima sessão, aliás, o projeto vai para as Comissões Técni-
cas. Item 21. Requerimento 124, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso, (lê). Deputado Wellington, V. Ex.ª permite que eu subscreva o 
requerimento? Muito obrigado, Deputado Wellington. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Se forem contrários, 
se manifestem. Aliás, este requerimento é para a apreciação da Mesa. 
Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende? Está ausente. Como 
vota a Deputada Cleide Coutinho? Pelo deferimento. Como vota o De-
putado Pará Figueiredo? Deferido. Item 24. Requerimento 130/2021, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Se a Mesa deferir o requeri-
mento, aí o parecer vai ser apreciado na próxima sessão. Como vota a 
Deputada Cleide Coutinho? Pelo deferimento. Como vota o Deputado 
Pará Figueiredo? Deferido. Fica incluído na Ordem do Dia da próxima 
sessão o parecer. Requerimento 132, de autoria do Deputado Welling-
ton do Curso, (lê). Como vota o Deputado Pará Figueiredo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido. Fica incluído na Ordem do Dia na próxima sessão o parecer. 
Requerimento n° 132, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). 
Como vota a deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota o Deputado Pará Figueiredo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO- Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Item 26 da pauta. Requerimento n° 133, de autoria do Depu-
tado Wellington do Curso (lê) Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota o Deputado Pará Figueiredo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Item 27 da pauta. Requerimento n° 134, de autoria do Depu-
tado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO- Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Como vota o Deputado Pará Figueiredo?
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-

PUTADO PARÁ FIGUEIREDO - Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deferido. Requerimento n° 135 - é o último item da pauta - de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, (lê). Deputado Wellington do Curso, 
V. Exa. acena para uma Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) - Senhor Presidente, é só para tirar da pauta. Eu havia 
solicitado ao Bráulio na próxima sessão, por gentileza. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- É 
para retirar?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Sim, 
Senhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Fica incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. Deputado Zé Inácio 
está acenando. Pois não, Deputado. V. Exa. tem uma Questão de Or-
dem?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) – 
É uma Questão de Ordem. Na verdade, era para eu falar no início da 
Ordem do Dia. É a respeito de um requerimento meu,  requerimento de 
tramitação de urgência do Projeto de Lei, de autoria do Executivo, nº 
147/2021, que trata sobre empréstimos junto ao Banco de Brasília, o 
BRB, e  faço esse Requerimento de urgência por entender que é um em-
préstimo importante para atender obras de infraestrutura de grande rele-
vância no estado do Maranhão. Vou só citar quatro obras, rapidamente, 
que é a ponte sobre o rio Preguiças, lá em Barreirinhas, que dá acesso 
aos Lençóis Maranhenses, a estrada na MA-247 que liga o município 
de São Luís Gonzaga à Trizidela do Vale, a recuperação da MA-006, 
que liga Grajaú à Formosa da Serra Negra, e, por último, Senhor Pre-
sidente, a estrada que liga, a estrada da MA-211, que liga o município 
de Bequimão a Central do Maranhão, na verdade, dá o acesso à ponte 
que está sendo construída sobre o rio Pericumã, que é uma das obras 
mais importantes do Governo do Estado que está sendo feita, é uma das 
principais obras do Governo Flávio Dino. E essa estrada vai garantir o 
acesso, uma infraestrutura de acesso entre esses dois municípios que, 
na verdade, vai interligar toda a região da Baixada, sobretudo o Litoral 
Ocidental Maranhense. Em função disso, eu pedi o requerimento soli-
citando a tramitação no regime de urgência desse importante projeto de 
lei. Era essa a minha Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
De fato, Deputado Zé Inácio, esta ponte sob o rio Pericumã é um sonho 
antigo, histórico de toda região. Ela vai ter um impacto muito positivo, 
principalmente no sentido de encurtar o trajeto de uma região importan-
te do estado. O nosso desejo é que a ponte seja concluída o quanto an-
tes. Sabemos o quanto há muito tempo essa obra é esperada. Deputado 
Rildo, V.Exa., tem uma Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (Questão de Or-
dem) – Senhor Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Cumpri-
mento todos os colegas Deputados. cumprimento o Maranhão. Senhor 
Presidente, no mesmo dia em que eu dei entrada em outros dois projetos 
de lei, eu também dei entrada no pedido de tramitação de urgência. Já 
foram colocados dois em pauta. E o primeiro que eu entrei que é sobre 
a vacinação de profissionais da segurança pública, policiais militares, 
bombeiros, policiais penais, agentes de segurança no geral, policial ci-
vil, ainda não foi posto em pauta, inclusive não saiu da Comissão de 
Saúde no mesmo momento que os demais saíram. Eu queria pedir para 
o nobre colega, para o Parlamento, para que coloque em pauta, o mais 
breve possível.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Rildo, eu vou pedir aqui para assessoria da Mesa para ve-
rificar, mas ao que consta eles ainda estão aguardando o parecer das 
comissões, da Comissão de Saúde.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – É porque eles 
chegaram juntos na Comissão de Saúde. Inclusive na CCJ teve uma 
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boa tramitação. Chegaram na Comissão de Saúde e só dois caíram até 
o dia que eu olhei. E já foram, inclusive, votados aqui pelo Plenário. E 
até agora nós não tivemos ainda posto, devidamente, tenha saído lá da 
Saúde e da Comissão colocado em pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito bem, Deputado Rildo, eu lhe darei o retorno dessas solicitações. 
Senhores deputados, nós encerramos a nossa Ordem do Dia e só ratifico 
que o nosso expediente remoto não presencial é até amanhã. E quinta-
-feira é feriado, sexta-feira também, sexta-feira Santa. E, na segunda-
-feira, já tomamos o expediente remoto. Nós vamos acompanhando, 
semana a semana, a evolução dos números, principalmente no que diz 
respeito à superlotação das unidades de saúde privadas e públicas, para 
que nós possamos definir o melhor momento de retomar o expediente 
e as sessões presenciais, ou mesmo as sessões híbridas. O nosso desejo 
é voltar o quanto antes, mas temos a convicção de que ainda não é 
possível retomarmos o expediente. Eu vi o Deputado Antônio acenando 
com as mãos. Deputado Antônio, V. Exa. tem uma Questão de Ordem? 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor Pre-
sidente, serei rápido em relação a essa colocação que o Deputado Rildo 
fez, eu quero informar que na Comissão de Saúde está tudo ok. Nenhum 
projeto está atrasado, todos foram analisados e votados e que esse proje-
to hoje, pelo que eu saiba, não se encontra pela informação, essa ques-
tão remota às vezes nos tira alguma informação mais precisa, mas ama-
nhã nós temos dois projetos para serem votados e esse projeto do Rildo 
não está lá, ou seja, todos os projetos que passaram pela Comissão de 
Saúde, nós já analisamos e votamos. E esse projeto não deve estar mais 
na Comissão de Saúde, só para informar ao colega Deputado Rildo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio, no seu pronunciamento, no Pequeno Expediente, eu 
percebi o símbolo de um tucano na parede, é uma sinalização de troca 
partidária? 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Deputado, 
aqui em casa, aqui no quintal de casa aqui, tem todo e qualquer tipo de 
bicho, tem aqui onça, tem passarinho e tem um tucano também, real-
mente, ali na parede tem um tucano, mas esse tucano está aqui há mui-
tos anos, não significa politicamente nada, mas enfeita bem a parede.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Muito obrigado, Deputado Antônio. Senhores Deputados, Senhoras 
Deputadas. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Se-
nhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Cleide, pois não.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUITNHO – Des-
culpe, mas eu não ouvi. Amanhã não tem Sessão, não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Amanhã não tem Sessão.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO -  Obri-
gada.

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

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  340/2021

Dispõe sobre a prorrogação da sus-
pensão das Sessões e atividades presen-
ciais no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO , no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Regimento Interno, e;

  
Resolve:
Art. 1º. Prorrogar a suspensão temporária das atividades, serviços 

e das Sessões (Ordinária e Extraordinária) presenciais na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão até o dia 09 de abril  do corrente 
ano, devendo as mesmas  serem realizadas na forma remota.

Parágrafo único: Poderão funcionar, na forma presencial, os ser-
viços e atividades essenciais para o funcionamento e manutenção da 
Assembleia Legislativa e a realização das Sessões remotas, com núme-
ro reduzido de servidores, conforme determinação dos respectivos Di-
retores, cuja a escala deverá ser encaminhada ao Gabinete Militar, setor 
responsável pelo acesso as dependências do Palácio Manuel Beckman. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data da 

sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de março 
de 2021. 

Deputado Othelino Neto 
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Dr.ª Cleide Coutinho 
Segunda Secretária

Deputado Pará Figueiredo
Terceiro Secretário 

Deputado Paulo Neto
Quarto Secretário

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R  Nº 001/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Prestação de Contas do Governo do Estado, referente 

ao exercício financeiro de 2015, integrada pelo Balanço Geral do Esta-
do e seus Demonstrativos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais, 
apresentado a esta Casa, em cumprimento ao que prescreve o art.64, 
inciso XIV, da Constituição Estadual, sob a responsabilidade da gestão 
do Excelentíssimo Governador Flávio Dino.

 O processo sob exame vem composto de uma vasta documenta-
ção representada por demonstrativos do comportamento das receitas e 
despesas, Balanço Geral do Estado e seus demonstrativos orçamentá-
rios, financeiros e patrimoniais.

Em obediência ao disposto no art. 51, incisos I e II, da Carta 
Magna Estadual, a prestação de Contas em consideração foi encami-
nhada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para devida apreciação 
e emissão do competente Parecer Prévio, tendo àquela Corte recomen-
dado sua Aprovação conforme Parecer Prévio nº 378/2018 - TCE, da la-
vra do Ilustre Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, 
Relator do Processo nº 5784/2016 – TCE – Prestação de Contas Anual 
do Governador (Exercício Financeiro 2015).

O referido Relatório foi elaborado por uma Comissão Técnica 
formada por servidores do TCE e contempla o exame dos demonstrati-
vos e informações financeiras previstos na Lei nº 4.320/64, bem como 
a análise dos relatórios especificados na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), com o objetivo destacado de acompanhar e confrontar a citada 
Lei no que tange aos limites por ela estabelecidos.

Além disso, observa-se que as contas examinadas, encontram-se 
na forma consolidada, abrangendo a Administração Direta e Indireta do 
Estado, os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas do Estado. Tal procedimento, segundo o Relatório, 
procede do princípio do Orçamento Unificado e da compatibilidade, 
com o disposto no art. 50, III, da LRF, que reforça o Princípio da Trans-
parência Fiscal da Prestação de Contas Públicas, impondo que obede-
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çam não apenas as regras da contabilidade pública, como também as 
incertas no mencionado artigo.

1. ANÁLISE DAS CONTAS
Após detida análise por parte do TCE, foi emitido o Parecer Pré-

vio nº 378/2018 pela APROVAÇÃO das contas anuais do Estado do 
Maranhão, relativas ao exercício de 2015, de responsabilidade do Go-
vernador Flávio Dino de Castro e Costa, em razão de o Balanço Geral 
do Estado representar adequadamente as posições financeira, orçamen-
tária e patrimonial do Estado em 31/12/2015, bem como o resultado 
das operações estarem de acordo com os princípios fundamentais da 
Contabilidade aplicados à Administração Pública, com o cumprimento 
dos programas previstos na Lei Orçamentária Anual quanto à legalida-
de, economicidade e atendimento de metas e limites constitucionais, 
assim como a consonância dos mesmos com o Plano Plurianual e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias.

Do ponto de vista do orçamento público, somos pela aprovação 
das contas governamentais do Estado do Maranhão relativas ao exercí-
cio de 2015, de responsabilidade do Senhor Flávio Dino.

VOTO DO RELATOR:
 Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

da Prestação de Contas do Governo do Estado do Maranhão, refe-
rente ao exercício financeiro de 2015, por meio do Projeto de Decreto 
Legislativo a seguir apresentado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005 /2021

Aprova a Prestação de Contas do 
Governo do Estado do Maranhão, relativo 
ao exercício financeiro de 2015.

Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas referente ao exer-
cício financeiro de 2015, do Governo do Estado do Maranhão, sob 
a responsabilidade do Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio 
Dino, nos termos dos pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do Es-
tado do Maranhão, que apreciou os autos do Processo nº 5784/2016 – 
TCE – Prestação de Contas Anual do Governador (Exercício Financeiro 
2015), e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle 
da Assembleia Legislativa do Estado.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua  
publicação.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fisca-

lização e Controle, de conformidade com o que dispõe a Resolução 
Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema 
de Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão votam pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 005 /2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 30 de março de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Roberto Costa
Relator: Deputado Roberto Costa   
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ciro Neto
Deputado Carlinho Florêncio
Deputado Edivaldo Holanda 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R  Nº 002/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Prestação de Contas do Governo do Estado, referente 

ao exercício financeiro de 2016, integrada pelo Balanço Geral do Esta-

do e seus Demonstrativos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais, 
apresentado a esta Casa, em cumprimento ao que prescreve o art.64, 
inciso XIV, da Constituição Estadual, sob a responsabilidade da gestão 
do Excelentíssimo Governador Flávio Dino.

 O processo sob exame vem composto de uma vasta documenta-
ção representada por demonstrativos do comportamento das receitas e 
despesas, Balanço Geral do Estado e seus demonstrativos orçamentá-
rios, financeiros e patrimoniais.

Em obediência ao disposto no art. 51, incisos I e II, da Carta 
Magna Estadual, a prestação de Contas em consideração foi encami-
nhada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para devida apreciação 
e emissão do competente Parecer Prévio, tendo àquela Corte recomen-
dado sua Aprovação conforme Parecer Prévio nº 084/2019 - TCE, da 
lavra do Ilustre Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago 
Júnior, Relator do Processo nº 4212/2017 – TCE – Prestação de Contas 
Anual do Governador (Exercício Financeiro 2016).

O referido Relatório foi elaborado por uma Comissão Técnica 
formada por servidores do TCE e contempla o exame dos demonstrati-
vos e informações financeiras previstos na Lei nº 4.320/64, bem como 
a análise dos relatórios especificados na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), com o objetivo destacado de acompanhar e confrontar a citada 
Lei no que tange aos limites por ela estabelecidos.

Além disso, observa-se que as contas examinadas, encontram-se 
na forma consolidada, abrangendo a Administração Direta e Indireta do 
Estado, os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas do Estado. Tal procedimento, segundo o Relatório, 
procede do princípio do Orçamento Unificado e da compatibilidade, 
com o disposto no art. 50, III, da LRF, que reforça o Princípio da Trans-
parência Fiscal da Prestação de Contas Públicas, impondo que obede-
çam não apenas as regras da contabilidade pública, como também as 
incertas no mencionado artigo.

2. ANÁLISE DAS CONTAS
Após detida análise por parte do TCE, foi emitido o Parecer 

Prévio nº 084/2019 pela APROVAÇÃO das contas anuais do Estado 
do Maranhão, relativas ao exercício de 2016, de responsabilidade do 
Governador Flávio Dino de Castro e Costa, constantes no Processo nº 
4212/2017, em razão de o Balanço Geral do Estado representar adequa-
damente as posições financeira, orçamentária e patrimonial do Estado 
em 31/12/2016, bem como o resultado das operações estarem de acordo 
com os princípios fundamentais da Contabilidade aplicados à Adminis-
tração Pública, com o cumprimento dos programas previstos na Lei Or-
çamentária Anual quanto à legalidade, economicidade e atendimento de 
metas e limites constitucionais, assim como a consonância dos mesmos 
com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Do ponto de vista do orçamento público, somos pela aprovação 
das contas governamentais do Estado do Maranhão relativas ao exer-
cício financeiro de 2016, de responsabilidade do Senhor Flávio Dino.

VOTO DO RELATOR:
 Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

da Prestação de Contas do Governo do Estado do Maranhão, refe-
rente ao exercício financeiro de 2016, por meio do Projeto de Decreto 
Legislativo a seguir apresentado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006 /2021

Aprova a Prestação de Contas do 
Governo do Estado do Maranhão, relativo 
ao exercício financeiro de 2016.

Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas referente ao exer-
cício financeiro de 2016, do Governo do Estado do Maranhão, sob 
a responsabilidade do Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio 
Dino, nos termos dos pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do Es-
tado do Maranhão, que apreciou os autos do Processo nº 4212/2017 – 
TCE – Prestação de Contas Anual do Governador (Exercício Financeiro 
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2016), e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle 
da Assembleia Legislativa do Estado.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua  
publicação.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fisca-

lização e Controle, de conformidade com o que dispõe a Resolução 
Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema 
de Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão votam pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 006 /2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 29 de março de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Roberto Costa
Relator: Deputado Roberto Costa   
  
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ciro Neto
Deputado Carlinho Florêncio
Deputado Edivaldo Holanda 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZA-
ÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R  Nº 003/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se de Prestação de Contas do Governo do Estado, referente 

ao exercício financeiro de 2017, integrada pelo Balanço Geral do Esta-
do e seus Demonstrativos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais, 
apresentado a esta Casa, em cumprimento ao que prescreve o art.64, 
inciso XIV, da Constituição Estadual, sob a responsabilidade da gestão 
do Excelentíssimo Governador Flávio Dino.

 O processo sob exame vem composto de uma vasta documenta-
ção representada por demonstrativos do comportamento das receitas e 
despesas, Balanço Geral do Estado e seus demonstrativos orçamentá-
rios, financeiros e patrimoniais.

Em obediência ao disposto no art. 51, incisos I e II, da Carta 
Magna Estadual, a prestação de Contas em consideração foi encami-
nhada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para devida apreciação 
e emissão do competente Parecer Prévio, tendo àquela Corte recomen-
dado sua Aprovação conforme Parecer Prévio nº 228/2020 - TCE, da 
lavra do Ilustre Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago 
Júnior, Relator do Processo nº 4573/2018 – TCE – Prestação de Contas 
Anual do Governador (Exercício Financeiro 2017).

O referido Relatório foi elaborado por uma Comissão Técnica 
formada por servidores do TCE e contempla o exame dos demonstrati-
vos e informações financeiras previstos na Lei nº 4.320/64, bem como 
a análise dos relatórios especificados na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), com o objetivo destacado de acompanhar e confrontar a citada 
Lei no que tange aos limites por ela estabelecidos.

Além disso, observa-se que as contas examinadas, encontram-se 
na forma consolidada, abrangendo a Administração Direta e Indireta do 
Estado, os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas do Estado. Tal procedimento, segundo o Relatório, 
procede do princípio do Orçamento Unificado e da compatibilidade, 
com o disposto no art. 50, III, da LRF, que reforça o Princípio da Trans-
parência Fiscal da Prestação de Contas Públicas, impondo que obede-
çam não apenas as regras da contabilidade pública, como também as 
incertas no mencionado artigo.

3. ANÁLISE DAS CONTAS
Após detida análise por parte do TCE, foi emitido o Parecer 

Prévio nº 228/2020 pela APROVAÇÃO das contas anuais do Estado 
do Maranhão, relativas ao exercício de 2017, de responsabilidade do 

Governador Flávio Dino de Castro e Costa, constantes no Processo nº 
4573/2018, e recomendar ao Poder Executivo que:

a) Por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda:
A.1) no prazo de 90 dias, publique linguagem, acessível e legível 

por máquina, o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 
abertos a metodologia de cálculo de cada item do Demonstrativo de 
Gastos Tributários presente na LDO, indicando os parâmetros metodo-
lógicos utilizados, de forma que as informações sejam íntegras e atuali-
zadas em sua página da internet;

A.2) seja publicado de forma pormenorizada a evolução dos be-
nefícios creditícios, financeiros e dos gastos tributários do Estado, bem 
como aperfeiçoe ou implante modelo de governança para as políticas 
financiadas por benefícios creditícios e financeiros e/ou gastos tribu-
tários contemplando as etapas de formulação, monitoramento, gestão 
e avaliação.

b) Por intermédio do órgão responsável pelo sistema de controle 
interno, observe:

B.1) o cumprimento do que dispõe o art. 13 da LRF e art. 11, 
inciso II da Instrução Normativa TCE/MA 08/2003.

B.2) o registro da metodologia de cálculo em Notas Explicativas, 
de acordo com os parâmetros mínimos estabelecidos nas Normas Brasi-
leiras de Contabilidade do Setor Público e no Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público.

Do ponto de vista do orçamento público, somos pela aprovação 
das contas governamentais do Estado do Maranhão relativas ao exercí-
cio de 2017, de responsabilidade do Senhor Flávio Dino.

 
VOTO DO RELATOR:
 Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

da Prestação de Contas do Governo do Estado do Maranhão, refe-
rente ao exercício financeiro de 2017, por meio do Projeto de Decreto 
Legislativo a seguir apresentado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 007 /2021

Aprova a Prestação de Contas do 
Governo do Estado do Maranhão, relativo 
ao exercício financeiro de 2017.

                     Art. 1º Fica aprovada a Prestação de Contas re-
ferente ao exercício financeiro de 2017, do Governo do Estado do 
Maranhão, sob a responsabilidade do Senhor Governador do Estado, 
Doutor Flávio Dino, nos termos dos pareceres do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, que apreciou os autos do Processo nº 
4573/2018 – TCE – Prestação de Contas Anual do Governador (Exercí-
cio Financeiro 2017), e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscali-
zação e Controle da Assembleia Legislativa do Estado.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua  
publicação.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fisca-

lização e Controle, de conformidade com o que dispõe a Resolução 
Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema 
de Deliberação Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão votam pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 007 /2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 29 de março de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Roberto Costa
Relator: Deputado Roberto Costa   
  
Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ricardo Rios
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Deputado Ciro Neto
Deputado Carlinho Florêncio
Deputado Edivaldo Holanda 

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 003 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 584/2019, 

de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe acerca da 
obrigatoriedade de informação clara e ostensiva, aos consumidores, da 
realização de testes em animais nos produtos comercializados no Esta-
do do Maranhão e dá outras providências

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que os comerciantes, 
importadores, fabricantes, produtores, distribuidores que comerciali-
zam produtos com a utilização de animais em testes deverão destacar 
nas embalagens dos produtos comercializados no Estado do Maranhão 
a indicação de tal prática, com a descrição de forma clara e aparente, 
de maneira que permita a identificação imediata, bem como fixada na 
capa do produto.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 551/2020). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e” do Regimento Inter-
no, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Mino-
rias, opinar sobre matéria, no que diz respeito a relações de consumo e 
medidas de defesa do consumidor, caso em espécie.

Registra a justificativa do autor que a propositura de Lei sob exa-
me visa assegurar ao consumidor o direito de optar por consumir ou 
não determinado produto que utilizou testes em animais, isto porque, 
muitos consumidores não adquiririam determinada mercadoria se sou-
bessem que animais são submetidos a testes para sua produção, essa 
justificativa, por si só, atende à pertinência da matéria. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa, 
esta Relatoria opina favoravelmente, quanto ao mérito, à sua aprovação 
nos termos do aprovado no âmbito da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 584/2019. 

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Delibera-
ção Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
584/2019., nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em  22 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Zito Rolim
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ariston
Deputado Edivaldo Holanda

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

PARECER Nº 004/2021
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 110/2020, 

de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que estabelece as 
Igrejas e os Templos de qualquer culto como atividade essencial em 
períodos de calamidade pública no Estado do Maranhão.

Em suma a propositura de Lei sob exame, estabelece as igrejas e 
templos de qualquer culto ou crença como atividade essencial em pe-
ríodos de calamidade pública no Estado do Maranhão, sendo vedada 
qualquer determinação de fechamento total dos referidos locais, con-
forme art. 5º, I e III da Constituição do Estado do Maranhão, podendo 
ser realizada a limitação do número de pessoas presentes nos templos 
religiosos, de acordo com a gravidade da situação e desde que por de-
cisão devidamente fundamentada pela autoridade competente, devendo 
sempre ser mantida a possibilidade de atividades presenciais, tanto ad-
ministrativas como litúrgicas, ainda que com limitações, em tais locais.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 128/2021). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “b”, compete à Comis-
são de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre matéria no 
que diz respeito a assuntos relacionados à defesa dos direitos indivi-
duais e coletivos.

Registra a Justificativa da autora, que não se pode ignorar o re-
levante papel social das igrejas, bem como a sua função fundamental 
no auxilio ao poder público e as autoridades na organização social em 
momentos de crises e de calamidades, uma vez que além de oferece-
rem em diversos casos o auxílio material, cooperam também através 
da assistência psicológica e espiritual, bem como na orientação para o 
respeito às ações governamentais. 

Alega ainda que as igrejas e templos tem servido como pontos 
de apoio fundamentais para atender as necessidades da população, pois 
através de tão somente doações voluntárias de seus membros, realizam 
destacadas ações em prol das classes menos favorecidas, disseminan-
do uma mensagem de paz e realizando trabalhos de resgates de vidas, 
reinserção social e assistencial. Temos vários exemplos disso, inclusive 
no caso atual do Coronavírus. Essa justificativa por si só atende a per-
tinência da matéria.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário 
é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e 
oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do inte-
resse público, pelo que opino pela aprovação do Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 110/2020.

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Delibera-
ção Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
110/2020, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 22 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
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Deputada Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Zito Rolim
Deputado Ricardo Rios
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ariston

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 006 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 226/2019, de 

autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que proíbe a cobran-
ça de “taxa de conveniência” por sites e/ou aplicativos de dispositivo 
móvel na compra de ingressos em geral, como shows, peças de teatros, 
cinemas e outros similares, feita pela internet, no âmbito do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.

Conforme esclarece a justificativa do autor, a taxa de conveniên-
cia é um valor cobrado pelas empresas que comercializam ingressos 
para shows, peças de teatros, cinemas e similares pela internet, como 
um benefício oferecido ao consumidor, supostamente pelo mesmo não 
ter que enfrentar fila para comprar o ingresso ou bilhete, ou ir até a 
empresa para buscá-lo. Porém, mesmo pagando a taxa de conveniência, 
na maior parte das vezes, não existe essa vantagem, pois o consumidor 
ainda tem que ir buscar o ingresso, pagar pelo envio do ingresso para 
sua residência ou até mesmo imprimi-lo.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 813/2020). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comis-
são de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar sobre ma-
téria, no que diz respeito a relações de consumo e medidas de defesa 
do consumidor, caso em espécie.

Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame enseja 
a proibição da taxa de conveniência em vendas online, que pode che-
gar até 20% (vinte porcento) do valor do ingresso, por sites e/ou apli-
cativos de dispositivo móvel na compra de ingressos em geral, como 
shows, peças de teatro, cinemas e outros similares, feita pela internet. 

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discri-
cionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento ade-
quado à satisfação do interesse público e visa beneficiar o consumidor 
maranhense, pelo que opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exa-
me.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 226/2019. 

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Delibera-
ção Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
226/2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em  22 de março de 2021.  
                                                        
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Helena Duailibe

Deputada Socorro Waquim
Deputado Zito Rolim
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ariston
Deputado Edivaldo Holanda

R E S E N H A 
 

RESENHA DA REUNIÃO REMOTA EXTRAORDINÁ-
RIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURIDADE 
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 24 
DIAS DO MÊS DE  MARÇO DO ANO  DE 2021,  ÀS 10 HORAS,  
DE CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGIS-
LATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI 
O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR VIDEOCON-
FERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
                    
DEPUTADO RICARDO RIOS – PRESIDENTE                 
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE
DEPUTADO ARISTON RIBEIRO
DEPUTADO MARCO AURELIO
DEPUTADA SOCORRO WAQUIM
               
PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER DE MÉRITO Nº 003/2021 -  Emitido ao PROJE-
TO DE LEI Nº 645/2019  – que Dispõe sobre a veiculação de infor-
mações sobre pessoas desaparecidas nos sítios eletrônicos oficiais da 
administração pública direta, indireta e fundacional do Estado do 
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado MARCO AURELIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  

voto do Relator.

PARECER Nº 005/2021 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
657/2019  – que Dispõe sobre o patrocínio de eventos pelos pode-
res executivo, legislativo e judiciário, ministério público, defensoria 
pública e tribunal de contas. 

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado MARCO AURELIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  

voto do Relator.

PARECER Nº 006/2021 -  Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 045/2020  – que estabelece as diretrizes estaduais para ações de 
combate ao assédio sexual nas instituições do sistema de segurança 
pública do maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputada DOUTORA HELENA DUAILIBE
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  

voto da Relatora.

PARECER Nº 007/2021 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
166/2020  – que dispõe sobre a utilização, pelos órgãos do estado do 
maranhão, de veículos apreendidos pelo poder judiciário.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  
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voto do Relator.

PARECER Nº 008/2021 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
216/2020  – que estabelece critérios para reconhecimento de estado 
de calamidade pública nos municípios do estado do maranhão pela 
assembleia legislativa, para efeitos do artigo 65 da lei complemen-
tar federal nº 101, de 4 de maio de 2000

AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INACIO
RELATORIA:  Deputado SOCORRO WAQUIM
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  

voto da Relatora.

PARECER  DE MÉRITO Nº 009/2021 -  Emitido ao PRO-
JETO DE LEI Nº 023/2021  – que Dispõe sobre financiamento e 
aquisição facilitada do sistema de energia solar fotovoltaica por ser-
vidores públicos efetivos ativos e inativos, militares e pensionistas 
do Estado do Maranhão, com pagamento de parcelas mensais por 
meio de consignação em folha e da outras providencias.

AUTORIA: DEPUTADO RILDO AMARAL
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  

voto do Relator.

PARECER  DE MÉRITO Nº 010/2021 -  Emitido ao PRO-
JETO DE LEI Nº 007/2021  – que Dispõe sobre a prioridade de 
atendimento aos órfãos e abrigados egressos de orfanato ou institui-
ção coletiva pública ou privada sem fins lucrativos nos programas 
habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos do 
governo do estado do maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 29 de março de 2021.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária de Comissão

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 07/2020. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉC-
NICO EM INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO: Fica prorrogado o 
presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, com início em 01 
de abril de 2021 e término em 31 de março de 2022. VALOR TO-
TAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo sido emitida, para a 
cobertura das despesas relativas a este Aditivo, a Nota de Empenho n.º 
2021NE000561 de 30/03/2021.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – 
Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Le-
gislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 
33.90.40.06 – Locação de Software; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; 
Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (In-
formática); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – 
Tesouro; Histórico: Serviço de gestão eletrônica de documentos através 
de concessão de licença de uso do software ARQGED. BASE LEGAL:  
Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0787/2021-AL. DATA 

DA ASSINATURA: 30/03/2021. ASSINATURA:  CONTRATAN-
TE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova 
Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão e CONTRATADA - EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ nº 09.624.598/0001-
64. São Luís–MA, 31 de março de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 52/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS 
E GESTÃO EIRELI-ME, firmam entre si o quarto apostilamen-
to ao referido contrato. OBJETO: emissão da Nota de Empenho n.º 
2021NE000539 de 19/03/2021, no valor de R$ 2.009.130,30 (dois mi-
lhões, nove mil cento e trinta reais e trinta centavos), para fazer face às 
despesas inerentes a este Contrato durante o corrente exercício. 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 Despesa: 33.90.39.78 – Limpeza e Conservação; 
Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000007 – Atuação Le-
gislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de recursos 
0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: Serviços 
de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização diá-
ria para a ALEMA. Valor do Contrato: R$ 2.410.956,36. Vigência: 
01/01/2021 a 31/12/2021. Informações Complementares: valor cor-
respondente às parcelas de março a dezembro/2021. BASE LEGAL: 
Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 
0048/2021. DATA DA ASSINATURA: 31/03/2021. ASSINATURA: 
Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 31 de março de 2021. 
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

TERMO DE COMODATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO TERMO DE COMODATO Nº 001/2021 re-
ferente ao Processo Administrativo nº 0541/2021-AL. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO (CO-
MODATÁRIO) e EMPRESA NEOCONSIG TECNOLOGIA S.A. 
(COMODANTE). OBJETO:   Licenciamento em condições detalha-
das no presente instrumento, sem ônus para a CONTRATANTE, de 
sistema de controle de margem consignável e atendimento ao usuário, 
compreendendo o licenciamento de uso, instalação e implementação do 
Sistema Eletrônico, via Internet, de reserva de margem e controle de 
consignações, com desconto em folha de pagamento e outras avenças, 
Módulos (sites) para usuários, órgão público, consignatárias e adminis-
trativo para garantir o controle da margem consignável e implantação e 
gestão do sistema de atendimento ao usuário de propriedade do COMO-
DANTE, com o objetivo de possibilitar o controle efetivo da realização 
de descontos em folha de pagamento e garantir a promoção e venda de 
produtos e serviços, inclusive financeiros, das consignatárias aos usuá-
rios com uso de procedimentos de identificação e reserva de margem 
consignável, para atendimento completo do usuário com infraestrutura 
tecnológica, logística e de recursos humanos; constituindo, ainda, obje-
to do presente termo de comodato, o cumprimento dos dispositivos pre-
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Ofício Nº 040/2021 – GAB
Pinheiro (MA), 30 de março de 2021.

A Sua Excelência, Senhor,
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

Assunto: Encaminha o Decreto Nº 026 de 30 de março de 2021 
para apreciação que Decreta estado de calamidade pública, para os fins 
do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em 
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do coro-
navírus (covid-19) e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Submetemos ao exame dessa Egrégia Casa Legislativa o Decreto 

Nº 026 de 30 de março de 2021 para apreciação, que dispõe sobre o 
estado de calamidade pública no município para os fins do art. 65 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise 
de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), 
e suas repercussões nas finanças públicas no Município de Pinheiro/
MA, e dá outras providências, que tem por finalidade amenizar os ca-
tastróficos efeitos da pandemia na economia de nosso Município e nas 
finanças públicas.

Concluímos, convicto de que os ilustres membros dessa Casa Le-
gislativa haverão de conferir o necessário apoio de apreciação de Vossa 
Excelência prestar sua valiosa colaboração, tendo em vista a importân-
cia da matéria. 

Atenciosamente,

João Luciano Silva Soares
PREFEITO MUNICIPAL

MENSAGEM N° 003/2021                        
Pinheiro/MA, 30 de Março de 2021.   

Excelentíssimos Senhores Deputados,
Em atenção ao disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, 
solicito a Vossa Excelência o reconhecimento de estado de calamidade 
pública com efeitos até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da 
pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saú-
de, para os fins exclusivos previstos nos incisos I e II do artigo 65 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - LRF, com a consequente 
dispensa do atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho 
previsto no art. 9º, bem como suspensão da contagem dos prazos e dis-
posições estabelecida nos artigos 23 e 31, todos da Lei Complementar 
nº 101/2000, para o Município de Pinheiro/MA.

O Brasil passa por um momento de extrema vulnerabilidade 

social e econômica em razão da rápida disseminação global do CO-
VID-19. Os dados apresentados pelo Governo Federal informam que 
a pandemia vem se alastrando em território nacional com índices alar-
mantes. Há uma expectativa alarmante de incidência de novos casos de 
contaminação da população brasileira e no Estado do Maranhão, em 
especial, na Capital São Luís, com maior número de casos.

Cite-se que até o dia 30 de Março de 2021, o número de casos 
confirmados no Município de Pinheiro é de 3.396. Em âmbito nacional 
já foram mais de 300.000 mortes e os números continuam a crescer de 
forma rápida.

A Organização Mundial de Saúde - OMS declarou, em 30 de ja-
neiro de 2020, que a contaminação pelo novo coronavírus configura 
“emergência de saúde pública de interesse internacional”.

Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a classificação de pan-
demia, o que significa que a doença manifestada pelo novo coronavírus, 
conhecida como COVID-19, atingiu diversos continentes do planeta, 
com transmissão sustentada entre as pessoas.

Antes do reconhecimento oficial de epidemia global, o Ministério 
da Saúde já havia declarado emergência em saúde pública de importân-
cia nacional - ESPIN em decorrência da infecção humana pelo corona-
vírus, por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020.

Diante da gravidade do tema, o governo do Estado do Maranhão 
editou o Decreto nº 35.597, de 17 de Maço de 2021 que declarou es-
tado de calamidade pública em todo Estado do Maranhão em virtude 
da existência de casos de contaminação pela COVID-19, em razão da 
necessidade urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 
da doença.

Alguns Municípios do Estado do Maranhão, notadamente aque-
les com casos registrados de COVID-19, vêm adotando medidas seme-
lhantes com o objetivo de prevenção da doença e proteção às comuni-
dades locais.

Diante da gravidade decorrente da pandemia, mostra-se evidente 
que os impactos a serem observados na sociedade vão muito além da 
questão de saúde pública, afetando, diretamente, a economia como um 
todo, com redução das atividades de produção, transporte, consumo e 
serviço. A expectativa é que haja uma redução no Produto Interno Bruto 
- PIB mundial em 2021.

A proliferação do vírus no continente europeu contribuiu ainda 
para agravar a crise econômica mundial, gerando dúvidas e incertezas 
nos mercados.

As medidas necessárias para proteção da população contra o ví-
rus, notadamente a redução de interações sociais, fechamento temporá-
rio de estabelecimentos comerciais e industriais, com a manutenção dos 
trabalhadores em suas residências, ensejam evidente desaceleração na 
produção, circulação e consumo de bens, comprometendo todo o ciclo 
da cadeia econômica, com grave reflexo na capacidade de arrecadação 
de tributos pelo Estado e Município.

Assim, haverá a necessidade de realizar gastos extraordinários 
e urgentes, não previstos no orçamento, para aquisição de materiais e 
prestação de serviços relacionados à área de saúde, visando conter a 
disseminação do vírus pela população. 

Nesse cenário de profunda insegurança nos mercados e inequívo-
ca tendência de redução nas receitas e elevação das despesas do Muni-
cípio, a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário e nominal estabelecidas na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias do Município de Pinheiro para o ano de 2021, im-
portando limitação de empenho e movimentação financeira necessária 
para fazer frente à adoção das políticas públicas essenciais, inclusive as 
relacionadas ao combate à proliferação do coronavírus e atendimento 
aos enfermos.

Diante do quadro de pandemia do novo coronavírus, dos reflexos 
sociais, econômicos e de saúde pública, e ainda da necessidade de atua-
ção do Poder Público Municipal para proteção de todos os munícipes, 
venho solicitar a Vossas Excelências o reconhecimento e declaração do 
estado de calamidade pública, para os fins exclusivos previstos nos inci-
sos I e II do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio 

sentes no Decreto nº 28.798/2021 do Estado do Maranhão e da Lei nº 
13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados. VIGÊNCIA: 5 (cinco) 
anos, contados da data de implantação do SISTEMA NEOCONSIG. 
DATA DE ASSINATURA: 12/03/2021. BASE LEGAL: Arts. 579 a 
585 do Código Civil e Lei nº 8.666/93. ASSINATURAS: COMODA-
TÁRIO - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino 
Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
EMPRESA NEOCONSIG TECNOLOGIA S.A. - COMODANTE, 
CNPJ nº 07.502.724/0001-82. São Luís (MA), 31 de março de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 
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de 2000, com efeitos até 31 de dezembro de 2021, com a consequente 
dispensa do atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho 
prevista no art. 9º. 

GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIRO, ESTADO DO 
MARANHÃO, 30 DE MARÇO DE 2021.

João Luciano Silva Soares
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiro – MA.

DECRETO 026 DE 30 DE MARÇO DE 2021.

DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PARA 
OS FINS DO ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 
DE MAIO DE 2000, EM RAZÃO DA GRAVE CRISE DE SAÚDE 
PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 
(COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, ESTADO DO 
MARANHÃO, JOÃO LUCIANO SILVA SOARES, no uso das atri-
buições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do 
Novo Coronavírus COVID-19;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgen-
te de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no 
Município de Pinheiro/MA; 

CONSIDERANDO a edição pela União Federal da Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que prevê medidas de enfrentamento 
de emergência de saúde pública do presente surto de COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto nº 35.597, de 17 de Maço de 
2021 que declarou estado de calamidade pública em todo Estado do 
Maranhão em virtude da existência de casos de contaminação pela CO-
VID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de 
enfrentamento ao Coronavírus;

CONSIDERANDO as vedações impostas nos artigos 22 e 23 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os limites 
prudencial e total de despesas de pessoal, que impede as contratações 
necessárias, caso seja necessária, ao reforço de equipes que atuam no 
enfrentamento da pandemia; 

CONSIDERANDO a necessidade de afastar a exigência de de-
monstração de adequação e compensação orçamentárias, em relação à 
criação/expansão de programas públicos, previstas nos artigos 14, 16 e 
17 da LRF, durante a emergência em Saúde Pública de importância na-
cional e o estado de calamidade pública decorrente de COVID-19, para 
atender às medidas de enfrentamento do contexto de calamidade gerado 
pela disseminação de COVID-19.

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo a 
contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em seus artigos 23, 
31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a 
limitação de empenho prevista no art. 9°, na ocorrência de calamidade 
pública reconhecida, no caso dos Estados e Municípios, pelas Assem-
bleias Legislativas, enquanto perdurar a situação; 

CONSIDERANDO a sua repercussão nas finanças públicas em 
âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal ao enviar 
a Mensagem n° 93/2020 ao Congresso Nacional, para os fins do art. 65 
da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsa-
bilidade Fiscal); 

CONSIDERANDO, por fim, todos os esforços de reprograma-
ção financeira que serão empreendidos para ajustar as contas munici-
pais, objetivando manter a regularidade da prestação dos serviços pú-
blicos e, ao mesmo tempo, intensificar as ações para o enfrentamento 
da grave crise de saúde pública que vem se instalando em Pinheiro, em 

razão da COVID-19. 
D E C R E T A:

Art. 1° Fica decretado “estado de calamidade pública” no Mu-
nicípio de Pinheiro/MA, em razão do agravamento da crise de saúde 
pública decorrente da pandemia de doença infecciosa viral, respiratória, 
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e suas repercussões nas 
finanças públicas municipais, e para os fins do art. 65, da Lei Comple-
mentar n° 101/2000. 

Art. 2° Ficam as autoridades competentes do município auto-
rizadas a adotar medidas excepcionais necessárias para combater à 
disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de 
Pinheiro/MA. 

Art. 3º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem go-
vernamental enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
o reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins do art. 
65, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 4º A tramitação dos processos referentes a assuntos vincu-
lados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em 
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, 
Publique-se, 
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO, 
ESTADO DO MARANHÃO, NO DIA 30 DO MÊS DE MARÇO 
DE 2021.

ALESSANDRO COSTA MONTENEGRO
Secretário de Governo e Articulação Política

JOÃO LUCIANO SILVA SOARES
Prefeito Municipal de Pinheiro - MA

DECRETO Nº 16/2021

REITERA O ESTADO DE CALA-
MIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE CÂNDIDO MENDES PARA FINS 
DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMEN-
TO À COVID-19, DISPÕE SOBRE 
AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO 
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO 
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES, 
DEFINE MEDIDAS DE ENFRENTA-
MENTO E PREVENÇÃO DA TRANS 
MISSÃO DA COVID – 19 E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de Cândido Mendes, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 
Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº. 188, de 3 de 
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), o que exige esforço 
conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiolo-
gia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais 
e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde, em 
11 de março de 2020, declarou situação de pandemia de COVID-19, 
doença causada pelo novo coronavírus (Sars- Cov-2);

CONSIDERANDO que, por meio do Decreto n° 35.672, de 
19 de março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no 
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Estado do Maranhão em virtude do aumento do número de infecções 
pelo vírus H1N1, da existência de casos suspeitos de contaminação 
pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), 
bem como da ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) 
em determinados municípios maranhenses;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indi-
cadores crescentes em todo país, inclusive com casos comprovados de 
nova cepa (mutação/variante), com potencial possivelmente mais eleva-
do de transmissibilidade;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 36.462, 
de 22 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO todas as recomendações emitidas em 
2020 e 2021 pelo representante do Ministério Público Estadual na 
Comarca de Cândido Mendes, e por fim;

CONSIDERANDO o aumento significativo dos números de 
casos COVID-19 e suas variantes, no Município de Cândido Mendes 
– MA.

DECRETA:
Art. 1°. Fica reiterada A Emergência em Saúde Pública no Mu-

nicípio de Cândido Mendes - MA, pelo período de 90 (noventa) dias, 
a partir desta data, em razão da pandemia de doença infecciosa viral 
respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e suas va-
riantes.

Paragrafo Unico. As licenças e autorizações para festas perma-
necem suspensas em todo o território do Município de Cândido Men-
des – MA (zona rural e urbana);

Art. 2°. Fica estabelecido o uso massivo de máscaras, a fim de 
evitar a transmissão comunitária da COVID 19 em todos os ambientes 
abaixo relacionados, assim, também, como em vias públicas.

CAPÍTULO I
RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES E SIMILARES

Art. 3°. Diariamente, até às 21:30h, ficam liberadas para o fun-
cionamento as lanchonetes, padarias, confeitarias, food trucks (ambu-
lantes), restaurantes, Bares, pizzarias e similares, bem como entregas 
de pedidos no balcão, desde que atendida a capacidade máxima-
de 30% de sua capacidade .

I - Afastamento mínimo de 1,5m (um metro e cin-
quenta centímetros) de distância, de raio, entre cada cliente que estiver 
consumindo no local, além do uso obrigatório da máscara, podendo ser 
retirada, somente, durante o consumo de alimentos e bebidas;

II - Os locais disponíveis para assento deverão estar 
sinalizados de forma adequada para fácil identificação por parte dos 
clientes, respeitando o limite de até 04 pessoas por mesa;

III - Proibição de consumo de bebidas alcoólicas no 
local;

IV - Disponibilização de álcool em gel na entrada de 
acesso, mesas, balcões, áreas de manipulação e demais pontos estraté-
gicos, devendo ser realizada com maior frequência a higienização do 
estabelecimento;

V - Higienização constante de mesas e cadeiras com 
álcool 70% ou outro produto sanitizante;

VI - As crianças que frequentarem o local deverão 
ficar sentadas durante todo o

período de permanência no ambiente, sob vigilância cons-
tante dos pais ou responsáveis, devendo ser desativada ou lacrada 
qualquer área de recreação.

§ 1º Todos os clientes e funcionários são obrigados a seguir as 
medidas de higiene e proteção durante a permanência no estabeleci-
mento.

§ 2º Após as 21:30h, somente, serão autorizados pedidos 
através de serviço delivery.

CAPÍTULO II
SALÕES DE BELEZA E ESTÉTICAS

Art. 4°. Ficam liberados para o funcionamento os salões de 
beleza e estética, diariamente, até às 21:00h, desde que atendida a 
capacidade máxima de 30% de ocupação e mediante o cumprimento 
das seguintes diretrizes sanitárias:

I - Receber clientes, apenas, com hora marcada, 
deixando um intervalo de 15 (quinze) minutos ou o suficiente para 
realizar a desinfecção dos locais e dos materiais utilizados, entre 
um atendimento e outro;

II - Não permitir fila de espera interna, devendo per-
manecer no interior do estabelecimento, somente, os funcionários e os 
clientes em atendimento;

III - Sinalizar a distância de 1,5 (um metro e cinquenta 
centímetros) entre o cliente e o balcão, de modo a manter o distancia-
mento mínimo dos profissionais da recepção;

IV- Os clientes deverão, sempre, fazer o uso de más-
cara de proteção facial dentro do estabelecimento, sendo, igualmente, 
obrigatório o uso de EPI’s (máscaras, avental e etc.) pelos funcionários 
e colaboradores;

V- Os profissionais cujo trabalho demanda proximi-
dade e contato físico com o cliente ou com outros trabalhadores, tam-
bém, devem, indispensavelmente, fazer o uso de máscaras de proteção 
facial e luvas descartáveis;

VI- Higienizar e desinfetar as estações de trabalho, 
equipamentos, utensílios e acessórios (pentes, escovas, dentre outros) 
a cada atendimento ao cliente, bem como qualquer outra superfície de 
contato, como cadeiras, bancadas e lavatórios, com álcool 70% ou si-
milar após cada utilização;

VII- As toalhas e capas de corte deverão ser devida-
mente higienizadas após cada uso ou descartadas;

VIII- É obrigatório, no início do expediente, o acompa-
nhamento da sintomatologia dos trabalhadores.

CAPÍTULO III
ACADEMIAS DE GINÁSTICA E SIMILARES

Art. 5°. Ficam liberadas para o funcionamento as academias de 
ginástica, musculação, crossfit, funcionais, danças, práticas integrati-
vas, até às 21:00h, desde que atendida a capacidade máxima de 30% de 
ocupação e mediante o cumprimento das seguintes diretrizes sanitárias:

I - O número de clientes dentro de estabeleci-
mentos que oferecem serviços relacionados à prática regular de 
exercícios físicos deve ser de, no máximo, 30% de sua

capacidade total;
II - Na entrada do estabelecimento e nos respectivos 

espaços internos deve ser disponibilizado dispensador com álcool em 
gel ou preparações antissépticas ou sanitizantes para higienização das 
mãos;

III - Alunos e funcionários devem realizar a higieni-
zação das mãos com álcool em gel na entrada e na saída do estabeleci-
mento, sempre que utilizarem os equipamentos e durante a realização 
das atividades;

IV - É obrigatória a higienização dos equipamentos e 
materiais de atividade após cada uso, com álcool 70% ou outras substân-
cias degermantes, em conformidade com as orientações dos fabricantes 
dos equipamentos;

V - O controle de acesso deve ser mantido sem o 
uso de digitais, ficando facultado ao administrador e/ou proprietário a 
disponibilização de um colaborador para registrar e anotar em controle 
próprio o horário de entrada e saída de cada cliente;

VI - É obrigatório por parte do estabelecimento, o 
monitoramento da quantidade exata de pessoas no ambiente, não poden-

do exceder o limite previsto no inciso I deste artigo;
VII- É obrigatório o uso de máscaras de proteção fa-
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cial, por todos os funcionários e alunos durante a permanência no esta-
belecimento;

VIII- Os bebedouros que usam jato d´água devem ser 
lacrados, sendo permitido o uso daqueles abastecidos com bomba d´água 
e manejados com copos descartáveis;

IX - Durante o horário de funcionamento do estabe-
lecimento deve ser realizada a desinfecção e limpeza geral de todos 
os ambientes pelo menos uma vez por período (matutino, vespertino e 
noturno);

X - Deve haver um intervalo de tempo de, no míni-
mo, quinze minutos, entre a saída de um grupo e a entrada de outro, de 
forma a evitar o cruzamento entre os usuários e permitir a limpeza do 
piso do estabelecimento;

XI - Todos os ambientes devem permanecer limpos 
com o máximo de ventilação natural possível e, para os estabelecimen-
tos que possuam exclusivamente ar condicionado, a limpeza pelo menos 
uma vez por período (matutino, vespertino e noturno);

XII- Os clientes que apresentem qualquer sintoma de 
gripe e resfriado não podem frequentar as atividades;

XIII- Cada usuário deve realizar suas atividades de 
forma individualizada, sem agrupamentos ou aglomerações;

XIV- Esteiras, bicicletas ergométricas e similares de-
vem ser utilizadas de forma intercalada (uma em funcionamento e uma 
sem uso) ou com pelo menos 1,5 m (um metro e meio) de distância entre 
elas;

XV- Fica vedado o uso de equipamentos e aparelhos de 
uso comum que não sejam possíveis de serem higienizados;

XVI- Fica proibida a utilização de luvas de academia 
na realização de atividades de musculação ou naquelas em que haja con-
tato com aparelhos de uso compartilhado;

XVII- Não é permitido o uso dos vestiários para ba-
nhos e trocas de vestimentas, de modo que os banheiros devem estar 
providos de material desinfetante, seguindo as orientações de higiene.

CAPÍTULO IV 
ESTABELECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Art. 6°. Os estabelecimentos que comercializam gêneros ali-
mentícios (mercados, mercearias e supermercados, açougues, verdu-
reiros e afins) deverão cumprir as diretrizes sanitárias a seguir:

I- O número de clientes dentro dos estabelecimen-
tos deve ser de, no máximo, 30% de sua capacidade total;

II- O controle de acesso ficará sob a responsabili-
dade do proprietário do respectivo estabelecimento, obedecendo a capa-
cidade referida no inciso anterior;

III– Será, ainda, de responsabilidade do proprietário e/ou fun-
cionários do local, a higienização das mãos dos clientes por meio do 
dispensador de álcool em gel na entrada do estabelecimento;

IV- Será obrigatória a higienização com álcool 
70% ou substâncias sanitizantes de efeito similar nas superfícies, má-
quinas de cartão, canetas, carrinhos, cestas e bancadas a cada uso;

V- Fica sob a responsabilidade dos proprietários 
e colaboradores dos estabelecimentos o repasse das orientações e a exi-
gência do cumprimento das medidas de higiene e proteção;

VI- É obrigatório o cumprimento das medidas de 
higiene e proteção por todos os clientes durante a permanência no es-
tabelecimento.

CAPÍTULO V
SOBRE O SISTEMA DELIVERY OU ENTREGA EM DO-

MICÍLIO

Art. 7°. Nas entregas pelo sistema delivery ou realizadas em 
domicílio, os respectivos colaboradores deverão cumprir as seguintes 
diretrizes sanitárias:

I- Os colaboradores/entregadores deverão:
a) lavar as mãos com água e sabão líquido antes de 

sair e higienizar as mãos com álcool em gel entre cada entrega. Após 
cada entrega, higienizar as mãos, preferencialmente, com álcool em gel;

b) caso o pagamento seja feito em dinheiro, lavar, 
imediatamente, as mãos com água e sabão líquido ou fazer a desinfecção 
das mãos com álcool em gel;

c) evitar tocar a máscara;
d) solicitar ao cliente para que insira o cartão na má-

quina, evitando manuseá-lo;
e) higienizar as máquinas de cartão com álcool 70% 

ou outro produto sanitizante após cada entrega. Para facilitar a higieni-
zação, as máquinas de cartão podem estar cobertas com filme plástico;

II - Os produtos e mercadorias:
a) não devem ser acondicionados no chão, em mo-

mento algum;
b) o pacote que envolve a mercadoria deve ser 

descartado e as mãos, imediatamente, higienizadas;
c) as embalagens descartáveis ou a superfície que 

envolve os produtos deverão ser higienizadas com água e sabão líquido 
ou álcool 70%;

d) os alimentos não deverão ser conservados nas 
embalagens de entrega.

Parágrafo único. Deve-se higienizar as superfícies que tive-
ram contato com as embalagens ou as mercadorias entregues.

CAPÍTULO VI 
COMÉRCIO E REDE BANCÁRIA

Art. 8°. As atividades do comércio e da rede bancária (bancos e 
lotéricas) devem cumprir as seguintes diretrizes sanitárias:

I- A redução da capacidade de entrada de pessoas 
em, no mínimo, 30% do limite, devendo ser fixada na porta de entrada a 
indicação da capacidade total de pessoas no estabelecimento e o limite 
permitido com a redução ora prevista;

II- O uso de álcool em gel para limpeza das mãos é 
obrigatório aos clientes ao entrar e sair do estabelecimento;

III- Deve ser garantido o distanciamento de 1,5 
(um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas nos estabelecimen-
tos;

IV- Os centros comerciais deverão disponibilizar 
dispensadores com álcool em gel para limpeza das mãos nas áreas de 
uso comum próximas aos pontos de acesso, nos corredores e de saída 
destes locais;

V- Os centros comerciais deverão manter um fun-
cionário em tempo integral para orientar os clientes sobre a limitação 
de acesso, a limpeza das mãos e sobre o uso obrigatório de máscara;

VI- As máquinas para pagamento com cartão de-
vem ser higienizadas após cada uso com álcool 70% ou preparações 
antissépticas, conforme orientações de compatibilidade de produtos 
fornecida pelo fabricante. É permitido envolver estas máquinas em 
plástico filme, sendo que deverá ser substituído pelo menos uma vez ao 
dia ou quando houver a ruptura do plástico, mantendo-se a sistemática 
de higienização a cada uso;

VII- A rede bancária deverá providenciar um co-
laborador para sanitizar com álcool 70% ou outro produto degermante 
apropriado as máquinas de cartão e os caixas eletrônicos após cada uso. 
É permitido envolver estas máquinas em plástico filme, sendo que de-
verá ser substituído pelo menos uma vez ao dia ou quando houver a rup-
tura do plástico, mantendo-se a sistemática de higienização a cada uso.

VIII - A prova de vestimentas, acessórios, calçados, biju-
terias, deverão seguir as seguintes medidas sanitárias por parte dos 
estabelecimentos:

a) Colocar cartazes nos provadores orientando 
acerca da obrigatoriedade do uso da máscara durante toda a prova de 
roupas;

b) Controlar o acesso aos provadores a fim de evi-
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tar aglomerações e assegurar o distanciamento mínimo entre as pessoas, 
de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros), e respeitar o tempo neces-
sário à limpeza e desinfecção;

c) Disponibilizar álcool em gel ou preparações 
antissépticas/sanitizantes de efeito similar para a higienização das mãos 
dos clientes ao ingresso e na saída dos provadores;

d) Realizar a limpeza e a desinfecção dos prova-
dores com álcool 70% ou outro desinfetante indicado para este fim após 
cada uso;

CAPÍTULO VII 
SERVIÇO PÚBLICO

Art. 9°. Os órgãos públicos devem seguir as diretrizes sanitárias 
Estaduais, Municipais e estabelecidas pelos seus órgãos de forma rígi-
da, garantindo-se a segurança dos servidores e da população usuários 
dos serviços.

CAPÍTULO VIII
MISSAS E CULTOS RELIGIOSOS

Seguir: do local;
Art. 10º. Será permitida a realização de missas e cultos até as 

21:00h, devendo ser observadas as seguintes diretrizes sanitárias:
I - A lotação máxima autorizada será de 30% (trinta por cento) 

da capacidade II - Todos os frequentadores deverão usar máscaras du-
rante todo o período em que estiverem no interior do templo religioso 
ou da igreja, mesmo quando não haja contato direto com o público;

III- Os lugares de assento deverão ser disponibiliza-
dos de forma alternada entre as fileiras de bancos/cadeiras, devendo 
bloquear-se, de forma física, os assentos que não puderem ser ocupados 
em razão do distanciamento;

IV- Deverá ser disponibilizado álcool em gel para uso 
das pessoas que ingressarem nos templos/igrejas e as que vierem a ser 
atendidas, disponibilizando-se o produto através de dispensadores loca-
lizados na porta de acesso, na secretaria, nos locais aonde possam ser 
realizadas as gravações para transmissão de missas ou cultos religiosos 
e recepção;

V- Recomenda-se que o atendimento aos integrantes 
dos grupos de risco (idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes) seja rea-
lizado, preferencialmente, de forma remota ou por telefone, de forma a 
evitar a exposição destas pessoas, a fim de reduzir o risco de transmis-
são da COVID-19;

VI - Todas as áreas devem ser mantidas ventiladas, incluindo, caso 
exista, os locais de alimentação, devendo ser intensificada a higieniza-
ção das mãos, principalmente, antes e depois do atendimento de cada 
fiel, após o uso do banheiro, após entrar em contato com superfícies de 
uso comum como balcões, corrimãos, instrumentos; musicais;

VII- Deverão ser realizados procedimentos que 
garantam a higienização contínua da igreja ou do templo religioso, 
intensificando a limpeza das áreas com álcool 70% ou outro produto 
sanitizante, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas, me-
sas, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, corrimãos, 
interruptores, banheiros, lavatórios, pisos, entre outros;

VIII- Todas as pessoas que apresentem qualquer 
sintoma de gripe e resfriado não podem adentrar nos espaços e nem 
permanecer nas missas e cultos.

CAPÍTULO IX 
ATIVIDADES ESPORTIVAS

Art. 11º. Ficam suspensos os calendários de eventos espor-
tivos organizados ou não pelo Município através de sua respectiva 
Secretaria.

Parágrafo único. A retomada do futebol, voleibol, basquete-
bol e similares atenderá às disposições previstas neste Decreto, poden-
do serem revistas a qualquer tempo.

CAPÍTULO X
 ATIVIDADES CULTURAIS

Art. 12º. Ficam suspensos os eventos culturais no município 
de Cândido Mendes – MA.

CAPÍTULO XI 
ATIVIDADES DE LAZER E FESTAS

Art. 13º. Ficam suspensos os shows e eventos que acarretam 
aglomerações.

§ 1º Ficam suspensos, durante a vigência deste Decreto, os 
eventos festivos, sejam em espaços públicos ou privados, fechados ou 
abertos, que acarretem aglomeração, em todo o perímetro urbano e 
rural deste município.

§ 2º Se sujeitam as regras deste artigo os eventos sociais, 
aqueles restritos a convidados sem cobrança de ingresso, compreen-
dendo casamentos, aniversários, jantares, confraternizações, bodas, 
formaturas, batizados, festas infantis e afins

CAPÍTULO XII
TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL

Art. 14º. O transporte coletivo municipal/intermunicipal será 
normatizado na forma a seguir descrita:

I- Será obrigatório o uso de máscaras nas depen-
dências do veículo;

II- Será obrigatória a disponibilização de álcool 
em gel pelo condutor do veículo aos ocupantes do veículo.

CAPÍTULO XIII 
VELÓRIOS E SEPULTAMENTOS

Art. 15º. São permitidos os velórios realizados em âmbito 
municipal nos casos não suspeitos de COVID-19, ficando obrigatório 
o uso de máscaras e álcool em gel, além da observância das regras de 
distanciamento.

Art. 16º. Nos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 não 
será permitida a realização de velório, consoante regras estabelecidas 
pela OMS.

Parágrafo único. Em todos os casos deverão ser obedecidas as 
normas da Vigilância Sanitária Municipal.

CAPÍTULO
 XIV DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17º. Se algum dos colaboradores dos estabelecimentos 
citados neste decreto apresentarem sintomas de contaminação pela 
COVID-19 deverão buscar orientações médica, sendo afastados do 
trabalho e do atendimento ao público, conforme prescrição do médico, 
informando-se, imediatamente, as autoridades de saúde.

Art. 18º. Determina-se o isolamento dos pacientes confirmados 
ou com suspeita de COVID-19.

I - Para contenção da transmissibilidade do COVID-19 deverá 
ser adotada como medida não farmacológica o isolamento domiciliar, 
conforme atestado médico, da pessoa com sintomas respiratórios e das 
pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assinto-
máticos, sob pena de incorrer nas disposições do artigo 268 do Código 
Penal;

Art. 19º. Disposições comuns a todos os estabelecimentos:
I- As filas de pessoas, quando inevitáveis, devem ser 

organizadas de modo a obedecer o distanciamento social, com a iden-
tificação no piso interno e, caso necessário, no externo, da distância mí-
nima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre cada usuário, 
sob responsabilidade de demarcação e frequente controle e orientação 
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dos responsáveis pelo estabelecimento;

II- Todos os colaboradores e frequentadores devem 
utilizar permanentemente as máscaras de proteção facial;

III - Os estabelecimentos e lugares mencionados neste Decreto 
deverão disponibilizar cartazes e similares, em cada acesso, com a 
informação sobre as medidas que lhe foram impostas por meio deste.

Art. 20º. A fiscalização das disposições deste Decreto será de 
responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, Guarda Municipal, 
Polícia Militar e Polícia Civil.

Parágrafo único. Fica facultada a designação de fiscais ad doc, 
a critério da autoridade de saúde municipal, para suprir a necessidade 
de fiscalização das ações de combate ao COVID-19.

Art. 21º. A atuação das autoridades de fiscalização se pautará na 
seguinte conduta, diante dos infratores:

I - Orientação, emitida por notificação;
II - Advertência pela autoridade sanitária;
III- Interdição do local pelo prazo de 10 (dez) 

dias, em caso de reincidência da
conduta;
IV - Cassação da licença de funcionamento.
Parágrafo único. Em caso de aplicação de penalidade a autorida-

de de fiscalização expedirá relatório circunstanciado, com encaminha-
mento à Promotoria de Justiça para verificação da hipótese de incidên-

cia do crime previsto no art. 268 do Código Penal e art. 10, inciso X e 
art. 14 da Lei nº 6.437/1977.

Art. 22º. A avaliação de risco potencial é realizada semanal-
mente conforme publicação da Secretaria Municipal de Saúde, no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal, cabendo revisões das disposições 
sempre que necessário para atingir a redução do risco potencial.

Art. 23º As determinações deste decreto poderão ser revistas a 
qualquer tempo, tornando-se mais rígidas, de acordo com as recomen-
dações do Governo do Estado do Maranhão ou Ministério da Saúde.

Art. 24º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ–SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO 
MENDES, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 16 DIAS DO MÊS DE 
MARÇO DE 2021.

JOSÉ BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS
Prefeito Municipal


