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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 seis de abril de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
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, 
Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, 
Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella 
Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duar-
te Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Fi-
gueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Pro-
fessora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, 
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores Deputados Fábio 
Braga e Hélio Soares. 

I – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 182 / 2021

AUTORIZA O PODER EXECUTI-
VO A CONVOCAR TODOS OS APRO-
VADOS NO CONCURSO DA POLÍCIA 
CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO 
PARA ADMISSÃO EM CURSO DE  
FORMAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

Art. 1º. Ficam autorizadas as convocações de todos os excedentes 
aprovados no concurso público realizado no ano de 2017, para o Curso 
de Formação da Polícia Civil do Estado do Maranhão.

§1º - O concurso de que trata esta lei é oriundo do Edital nº 1 – 
SSP/MA – APC, de 12 de dezembro de 2017 e Edital nº 1 – SSP/MA 
– Delegado, de 12 de dezembro de 2017.

§2º - Considera-se excedentes aprovados, para os fins desta lei, 
os candidatos aprovados em todas as fases anteriores ao Curso de For-
mação.

Art. 2º - Ficam dispensados da realização de novo curso de for-
mação, estando aptos para nomeação, os candidatos que eventualmente 
o tenha concluído mediante liminares concedidas em sede de medidas 
judiciais como mandados de segurança e possuam o respectivo certifi-
cado de conclusão.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - DR. 
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL- PROS

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem o condão de valorizar os candidatos 
que conseguiram lograr êxito nas árduas fases do concurso para ingresso 
nos quadros da Polícia Civil do Estado do Maranhão, porém não foram 
convocados para o curso de formação (etapa final que antecede a nomea-
ção). Como consequência, haverá o aumento do cadastro de reservas 
posto à disposição do Executivo, para possibilitar o preenchimento de 
cargos vagos na referida instituição de segurança pública, na medida em 
que a diferença entre os candidatos que figuram no Cadastro de Reser-
vas e os que se encontram como excedentes é a realização do curso de 
formação.

De acordo com o edital de abertura, o concurso foi realizado uti-
lizando o método  CESPE de seleção, tendo os candidatos sido subme-
tidos a:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; b) 
prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; c) avaliação 
de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos; d) prova prá-
tica de digitação, para o cargo de Escrivão de Polícia); e) exames médi-
cos e toxicológico, de caráter eliminatório; f) teste de aptidão física, de 
caráter eliminatório; g) avaliação psicológica, de caráter eliminatório; 
h) investigação social e funcional, de caráter eliminatório.

Atualmente, a situação é resumida de acordo com a tabela a se-
guir:

Cargos: C a d a s t r o 
de Reservas 
( a p r o v a d o s 
que realizaram 
o Curso de 
Formação).

* E x c e d e n t e s 
(aprovados sem 
realizar o curso 
de formação e que 
serão eliminados se 
não aproveitados 
no prazo de valida-
de do concurso)

Total a se-
rem postos 
à disposição 
do executivo 
para serem 
aproveitados 
após aprova-
ção da pre-
sente lei

I n v e s t i g a -
dor de Polícia 
(IPC)

58 43 101

Perito Crimi-
nal

9 12 21

Delegado de 
Polícia (Delta)

48 50 98

Destaca-se que, ainda que o Poder Executivo aproveite todos os 
candidatos do cadastro de reservas, somados aos que se encontram como 
excedentes, não é possível suprir o déficit da instituição, conforme da-
dos oficiais e atualizados em 16.02.2021, senão vejamos:

Nesse sentido, ao se observar as tabelas anteriores, tem-se o dis-
posto na tabela a

seguir:
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CARGOS CR + EX-
C E D E N -
TES

VAGOS CARGOS VAGOS APÓS 
APROVEITAMENTO

DE TODOS

Investigador 
de Polícia 
(IPC)

101 390 289

Perito Cri-
minal

21 11 Vagas seriam

preenchidas e restariam 10 
à disposição.

Delegado de 
Polícia (Del-
ta)

98 148 50

Reitera-se que, se a lei não for aprovada, somente os candidatos 
do cadastro de reservas estarão aptos para serem aproveitados, de modo 
que os excedentes serão todos eliminados. A situação se torna ainda 
mais alarmante devido a quantidade de óbitos dos agentes de segurança 
em decorrência da COVID-19 e inúmeros pedidos de aposentadoria.

Convém destacar, ainda, que dos 43 excedentes do cargo de In-
vestigador, 7 conseguiram fazer o curso e dos 50 excedentes do cargo 
de delegado, 20 conseguiram, ambos por meio de liminar em sede de 
mandado de segurança. RESTAM SEM REALIZAR O CURSO: 37 
IPCS, 30 DELTAS E 12 PERITOS, TOTALIZANDO, PORTAN-
TO, APENAS 79. Não há excedentes para o cargo de Escrivão, nem 
informações sobre existência para médico e odontolegistas. Registra-
-se que muitos dos convocados não se apresentaram por se encontrarem 
aprovados em outros concursos de outros estados da federação.

Dentre os diversos fundamentos que dão legitimidade à presente 
causa, destacam-

se:
- CF: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralida-
de, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)

- Lei nº 9.784/1999: Art. 2o A Administração Pública obedece-
rá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contra-
ditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência;

- Lei Estadual de nº 11.270, de 1º de junho de 2020 e suas al-
terações: Suspende o prazo de validade do concurso até dezembro de 
2021, não podendo haver concurso durante tal suspensão.

- Quantitativo de cargos vagos por lei – dados de 16.02.2021: 
Investigador = 390, Perito

= 11, Delegado = 148, dentre outros.
Destaca-se, por último, que projetos desta natureza foram apro-

vados em diversos estados do país e, segundo alguns relatores das CCJs, 
a proposição não representa uma invasão de competência do Poder 
Executivo, na medida em que apresenta-se de forma autorizativa e não 
determinante, ficando o Executivo livre para, mediante juízo de opor-
tunidade e conveniência, aproveitar os candidatos, sendo esta uma 
medida menos burocrática e com menos custos para o erário público, 
haja vista que evita um novo e  demorado concurso, ainda mais diante 
do atual cenário pandêmico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - R. 
YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL- PROS

PROJETO DE LEI Nº 183 / 2021

Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da profissão de cozinheiro e gas-
trônomo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:
Art. 1º Considera-se cozinheiro e gastrônomo, para efeitos desta 

Lei, aquele que manipula e prepara alimentos, observando os processos 
de cocção, os padrões de qualidade, os métodos de conservação e as 
boas práticas de manipulação dos alimentos em meios de hospedagem, 
restaurantes, bares, quiosques, hospitais, escolas, indústrias, residências 
e similares.

Art. 2º Somente poderão exercer a profissão de gastrônomo, os 
portadores de diploma:

I - Devidamente registrado em curso de tecnólogo expedido por 
instituição brasileira reconhecida;

II - Expedido por instituição estrangeira de ensino superior, reva-
lidado na forma da Lei, cujos cursos foram considerados equivalentes 
aos mencionados no inciso I do caput deste artigo.

Art. 3º Somente poderão exercer a profissão de cozinheiro os 
portadores de comprovantes de habilitação em cursos ministrados por 
instituições oficiais ou privadas, nacionais ou estrangeiras, ou aqueles, 
que à data de promulgação desta Lei, estejam exercendo efetivamente a 
profissão há, pelo menos, três anos.

Art. 4º São atividades específicas do cozinheiro e gastrônomo:
I. Realizar os procedimentos de abertura e fechamento da área 

de trabalho.
a) Organizar os utensílios de trabalho;
b) Preparar a mise-en-place.
II. Manter higiene pessoal ao manusear alimentos e bebidas:
a) Manter o corpo, as roupas e os calçados limpos e preparados 

para o trabalho, antes e durante o manuseio dos alimentos e bebidas;
b) Higienizar as mãos, as unhas e os antebraços antes de realizar 

suas atividades;
c) Respeitar as regras com relação ao afastamento do profissional 

de atividades de manipulação de alimentos, em caso de ferimentos e 
outras afecções na pele que propiciem contaminação;

d) Identificar e desenvolver hábitos no trabalho que previnam a 
contaminação dos alimentos.

III. Utilizar adequadamente todos os equipamentos e utensílios 
básicos de cozinha:

a) Conhecer os procedimentos para ligar, desligar e limpar.
IV. Medir, registrar e ajustar a temperatura no armazenamento e 

processamento de forma a promover a inocuidade dos alimentos:
a) Utilizar termômetro e registrador de temperatura;
b) Conhecer os limites críticos para temperatura e tempo de ar-

mazenamento, processamento e serviço de acordo com as boas práticas 
e a legislação pertinente;

c) Medir e registrar o tempo e a temperatura e, se necessário, 
aplicar e documentar as ações corretivas para atender as boas práticas;

d) Aplicar as técnicas de manutenção dos alimentos até o consu-
mo (quentes ou frios).

V. Identificar os gêneros alimentícios de acordo com a sua classi-
ficação: frutas, legumes, verduras, tubérculos, cereais, ovos, laticínios, 
aves, peixes, crustáceos, carnes, farináceos, grãos, ervas, condimentos, 
massas, conservas, entre outros.

VI. Conhecer os ingredientes e insumos básicos da cozinha e as 
alternativas de substituição.

VII. Pré-preparar os alimentos:
a) Limpar e marinar carnes, aves, pescados e vegetais;
b) Porcionar alimentos;
c) Preparar molhos;
d) Pré-cozinhar alimentos;
e) Utilizar as técnicas adequadas de refrigeração, congelamento, 

descongelamento e dessalgue para garantir a segurança dos alimentos.
VIII. Preparar os alimentos:
a) Aplicar os processos de cocção utilizando os produtos alimen-

tícios específicos das receitas;
b) Empregar as técnicas de combinação de alimentos de acordo 

com cor, textura, aroma, paladar e aspecto visual;
c) Preparar os pratos, observando os critérios de: higienização 

dos gêneros alimentícios, corte, gramaturas e métodos de cocção;
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d) Empregar de forma adequada as técnicas de manipulação e 

processamento dos alimentos.
IX. Prevenir a contaminação dos alimentos:
a) Manter a área de trabalho, os equipamentos e os utensílios em 

condições higiênico-sanitárias conforme as boas práticas, a legislação 
pertinente e as recomendações fornecidas pelos fabricantes dos produ-
tos para higienização dos equipamentos e utensílios;

b) Limpar e sanitizar a área de trabalho, os equipamentos e uten-
sílios;

c) Higienizar os alimentos de acordo com a legislação, as boas 
práticas e as instruções específicas de rotulagem;

d) Manusear alimentos, observando condições apropriadas, in-
clusive quanto ao uso de luvas, tábuas de corte e outros utensílios;

e) Preparar os alimentos com utensílios adequados e em superfí-
cies higienizadas;

f) Identificar a ocorrência de vetores e pragas, e aplicar procedi-
mentos operacionais para prevenir a infestação de acordo com a legis-
lação e as boas práticas.

X. Por em prática as técnicas adequadas de utilização de sobras 
na cozinha.

XI. Lixo:
a) Manter os recipientes de lixo devidamente limpos, forrados e 

tampados;
b) Remover o lixo para áreas apropriadas;
c) Armazenar em recipientes cobertos;
d) Classificar e separar o lixo orgânico do inorgânico.
XII. Atender e resolver adequadamente os problemas e reclama-

ções de clientes, tendo em conta a necessidade de assegurar um bom 
clima relacional.

Art. 5º O piso salarial do cozinheiro do Estado do Maranhão 
equivaler-se-á R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para uma jor-
nada de trabalho de 43 horas semanais, reajustáveis por convenções 
coletivas e dissídios.

Art. 6º O piso salarial do Tecnólogo em gastronomia (gastrôno-
mo) do Estado do Maranhão equivaler-se-á R$ 2.700,00 (Dois mil e 
setecentos reais), para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais, 
os valores mudam de acordo com, a experiência, conhecimento, região, 
técnica e pesquisa do profissional reajustáveis por convenções coletivas 
e dissídios.

Art. 7º A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por 
esta Lei não excederá 24 (vinte e quatro) horas semanais.

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

Sala das Sessões, em 06 / 04 / 2021. - HELENA DUAILIBE - 
DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

A atividade de preparar refeições é tão antiga quanto à existência 
do próprio homem. Porém, para além do ambiente doméstico, a profis-
são de cozinheiro e gastrônomo tornou muito diversificada e complexa. 
Hoje, esta atividade é vital para um grande número de empreendimen-
tos, especialmente os setores de turismo e restaurantes.

O fornecimento comercial de refeições depende da figura do 
cozinheiro e gastrônomo, e de sua atuação não só o sucesso do em-
preendimento, como também a saúde e a satisfação dos milhares de 
consumidores que todos os dias, por trabalho ou lazer, alimentam-se em 
estabelecimentos comercias.

Desse modo, a necessidade de regulamentar o exercício dessa 
importante profissão tem muitos propósitos: garantir, por meio de um 
maior controle sobre a formação e a conduta dos cozinheiros, que os 
consumidores não correrão riscos sanitários; contribuir para o aperfei-
çoamento profissional do cozinheiro e de toda a cadeia de empreendi-
mentos produtivos ligados ao ramo de alimentação, que hoje responde 
por milhares de empregos e necessita tornar-se competitivo de acordo 
com os padrões de qualidade internacionais para continuar a atrair in-
vestimentos para o setor; valorizar a profissão e o profissional, estimu-

lando o ingresso de novos talentos para a cozinha.
Sendo, pois, inegável a importância da aprovação dessa matéria, 

peço aos meus nobres pares, o necessário apoio par a aprovação do 
Projeto.

Sala das Sessões, em 06 / 04 / 2021. - HELENA DUAILIBE - 
DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

REQUERIMENTO N° 155 /2021 

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja en-
caminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO 
DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, MARCE-
LLUS RIBEIRO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A 
ORIGEM DOS RECURSOS DOS AUXÍLIOS EMERGENCIAIS 
AUTORIZADOS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 344/2021 
E 345/2021.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 156 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia Le-
gislativa (Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvido a Mesa, sejam retirados de tramitação o Projeto de Lei n° 
017/2021 de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 881/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, 
e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, 
ampliação e distribuição da rede de água, para a Rua do Barreiro, no 
município de Paço do Lumiar 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a ampliação e distribui-
ção da rede de água acima mencionada, uma vez que se trata de uma 
solicitação de diversos moradores em virtude de inúmeras reclamações 
em virtude da falta de água no bairro mencionado. O poder público, 
como responsável direto pela garantia de uma dignidade plena na vida 
de seus contribuintes, precisa intervir o quanto antes na região, a fim de 
evitar maiores danos à todos.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 882 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
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Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ampliação e distribuição da rede 
de água, para a Rua do Barreiro, no município de Paço do Lumiar 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a ampliação e distribui-
ção da rede de água acima mencionada, uma vez que se trata de uma 
solicitação de diversos moradores em virtude de inúmeras reclamações 
em virtude da falta de água no bairro mencionado. O poder público, 
como responsável direto pela garantia de uma dignidade plena na vida 
de seus contribuintes, precisa intervir o quanto antes na região, a fim de 
evitar maiores danos à todos.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 883 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, 
e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, 
ampliação e distribuição da rede de água, para a Rua Principal da 
Pindoba, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a ampliação e distribui-
ção da rede de água acima mencionada, uma vez que se trata de uma 
solicitação de diversos moradores em virtude de inúmeras reclamações 
em virtude da falta de água no bairro mencionado. O poder público, 
como responsável direto pela garantia de uma dignidade plena na vida 
de seus contribuintes, precisa intervir o quanto antes na região, a fim de 
evitar maiores danos à todos.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 884 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ampliação e distribuição da rede 
de água, para a Rua Principal da Pindoba, no município de Paço do 
Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a ampliação e distribui-
ção da rede de água acima mencionada, uma vez que se trata de uma 
solicitação de diversos moradores em virtude de inúmeras reclamações 
em virtude da falta de água no bairro mencionado. O poder público, 
como responsável direto pela garantia de uma dignidade plena na vida 
de seus contribuintes, precisa intervir o quanto antes na região, a fim de 
evitar maiores danos à todos.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 885 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio 
Dino; e ao Excelentíssimo Secretário de Educação do Estado do 
Maranhão, Senhor Felipe Camarão, para auxiliar e intermediar com 
os Secretários Municipais de Educação para que possam utilizar 
a frota de ônibus escolar que se encontra parada para buscar as 
pessoa que precisam se vacinar e levar até o centro de vacinação 
do município ou posto de saúde, dentre essas pessoas, os idosos, as 
classes que estão no rol de prioridades da vacinação e pessoas com 
doenças ou comorbidades. 

A grande ausência da população dos municípios na vacinação é 
representada pelas longas distâncias e a falta de transporte, a adoção 
da providencia acima vem tentar amenizar a ausência das pessoas na 
vacinação, gerando grandes condições aos municípios a combaterem as 
taxas de mortalidade e a contaminação do Covid-19.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossa excelência no 
atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 886 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamen-
to, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor 
Flávio Dino; e ao Excelentíssimo Secretário de Educação do Estado 
do Maranhão, Senhor Felipe Camarão, para auxiliar e intermediar 
com os Secretários Municipais de Educação para poderem usar os 
recursos da merenda escolar para aquisição de alimentos, e cestas 
básicas para doação as famílias carentes que estão passando por 
necessidade devido ao enfrentamento a pandemia e as enchentes.

No cenário atual, as enchentes nos municípios marcam o período 
de fortes chuvas, e a pandemia do Covid-19 vem devastando a popu-
lação Maranhense e trazem consigo a falta de alimento na mesa das 
famílias, com as aulas suspensas os municípios ainda estão recebendo 
verbas de merenda escolar, sendo possível direciona-las para compras 
de cestas básicas para as famílias afetadas.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossa excelência no 
atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 05 DE ABRIL DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021 7

INDICAÇÃO Nº 887 /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 à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula 
Azevedo Desterro, solicitando a Construção de Creche para o Resi-
dencial Primavera I e II, no município de Paço do Lumiar 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a construção de uma 
creche uma vez que as principais reclamações, principalmente das mães 
daquele bairro é a falta de locais adequados e públicos para deixarem 
os seus filhos enquanto elas trazem o sustento para casa. A maioria das 
mães, não possuem condições financeiras suficientes para contratação 
de pessoas especializadas em cuidar de seus pequenos, o que acaba 
acontecendo por meio de algum familiar. Se houvesse creches naquele 
bairro, a vida dessas famílias seria plenamente amparada pelo Poder 
Público, o que é seu dever constitucional. 

Cumpre mencionar o Residencial Primavera apresentam uma 
grande densidade populacional infantil e são compostos de um com-
plexo populacional, a construção de uma creche se faz necessário para 
atender crianças nos primeiros anos de vida, e dar suporte às mães de 
famílias que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, 
proporcionando assim uma melhor qualidade de vida as famílias do 
Residencial Primavera I e II , desta forma estaremos atendendo a um 
pedido antigo de toda sociedade.

Ressaltando ainda que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação), no âmbito do Programa Nacional de Reestru-
turação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil disponibiliza o Projeto “Pro infância Tipo 1”, modelo 
de projeto padrão de educação infantil.

Ainda destaco o Projeto Pro infância Tipo 1 tem capacidade de 
atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vesperti-
no), ou 188 crianças em período integral. Foi considerada como ideal a 
implantação das escolas do Tipo 1 em terreno retangular com medidas 
de 40m de largura por 60m de profundidade e declividade máxima de 
3%. Ideal para a comunidade que tem disponibilidade áreas institucio-
nais

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 888 /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 à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Aze-
vedo Desterro, solicitando a construção de escola de Ensino Infantil e 
Fundamental, e EJA (Educação de Jovens e Adultos) na comunidade 
Sitio Natureza, no município de Paço do Lumiar 

A comunidade Sitio Natureza necessita com urgência de uma es-
cola para atender os moradores, e que a comunidade é demograficamen-
te densa e o pedido é oriundo dos moradores a muito tempo solicitado 
ao poder público.

Salienta-se que atendendo aos anseios da comunidade, a associa-
ção busca a construção da escola no intuito de promover ação social e 
educacional para as crianças da comunidade, de tal maneira, justifica 
a presente indicação o nobre anseio dos moradores em busca de uma 
melhor educação para as crianças da região e entornos.

Embora seja um direito social já bem notório, vale citar que a 

educação, prevista no art.205 da Constituição Federal, é um direito de 
todos e dever do Estado. Além disso, menciona-se aqui as inúmeras 
consequências negativas para o futuro dessas crianças que não dispõem 
de um local adequado em que possam estudar. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 889/2021

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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando construção da estrada do Mójo, no município 
de Paço do Lumiar, no município de Paço do Lumiar 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
realizado a construção da estrada do mojó, em virtude de dar maior mo-
bilidade e trafegabilidade de veículos e pedestres está muito comprome-
tida principalmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo dos 
anos vem sendo realizado somente serviços paliativos , e com o passar 
do tempo tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior 
desgaste por falta de infraestrutura adequada , além de ser um estrada 
de grande importância para o munícipio, pois nela é feito o escoamento 
de toda produção de pescado da região e produtos agrícolas

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 890 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na rua 02, Loteamen-
to Saramanta II, no município de Paço do Lumiar, no município de 
Paço do Lumiar 

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. 

Dessa forma a Rua 2 do Loteamento Saramanta II é crítica e pre-
cária, a trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é 
de extrema importância a intervenção do poder público, inadiável. e 
urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 891/2021

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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na rua 03, Loteamen-
to Saramanta II, no município de Paço do Lumiar, no município de 
Paço do Lumiar 

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. 

Dessa forma a Rua 3 do Loteamento Saramanta II é crítica e pre-
cária, a trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é 
de extrema importância a intervenção do poder público, inadiável. e 
urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 892 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na rua 02, Residencial 
Safira, no município de Paço do Lumiar.

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. 

Dessa forma a Rua 2 do Residencial Safira é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extre-
ma importância a intervenção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 893 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na rua 05, Residencial 
Safira, no município de Paço do Lumiar.

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. 

Dessa forma a Rua 5 do Residencial Safira é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extre-
ma importância a intervenção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 894 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na rua 07, Residencial 
Safira, no município de Paço do Lumiar.

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. 

Dessa forma a Rua 7 do Residencial Safira é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extre-
ma importância a intervenção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 895 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Educação Felipe Camarão 
solicitando Construção de Creche para o Residencial Primavera I e 
II, no município de Paço do Lumiar 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a construção de uma 
creche uma vez que as principais reclamações, principalmente das mães 
daquele bairro é a falta de locais adequados e públicos para deixarem 
os seus filhos enquanto elas trazem o sustento para casa. A maioria das 
mães, não possuem condições financeiras suficientes para contratação 
de pessoas especializadas em cuidar de seus pequenos, o que acaba 
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acontecendo por meio de algum familiar. Se houvesse creches naquele 
bairro, a vida dessas famílias seria plenamente amparada pelo Poder 
Público, o que é seu dever constitucional. 

Cumpre mencionar o Residencial Primavera apresentam uma 
grande densidade populacional infantil e são compostos de um com-
plexo populacional, a construção de uma creche se faz necessário para 
atender crianças nos primeiros anos de vida, e dar suporte às mães de 
famílias que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, 
proporcionando assim uma melhor qualidade de vida as famílias do 
Residencial Primavera I e II , desta forma estaremos atendendo a um 
pedido antigo de toda sociedade.

Ressaltando ainda que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação), no âmbito do Programa Nacional de Reestru-
turação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil disponibiliza o Projeto “Pro infância Tipo 1”, modelo 
de projeto padrão de educação infantil.

Ainda destaco o Projeto Pro infância Tipo 1 tem capacidade de 
atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vesperti-
no), ou 188 crianças em período integral. Foi considerada como ideal a 
implantação das escolas do Tipo 1 em terreno retangular com medidas 
de 40m de largura por 60m de profundidade e declividade máxima de 
3%. Ideal para a comunidade que tem disponibilidade áreas institucio-
nais

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 896 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica da rua 04 (Quatro), do 
Loteamento Jardim Santa Clara, no município de Paço do Lumiar 

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. 

Cumpre mencionar que a situação da rua Z na comunidade Vila 
do Povo é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os moradores e 
quase inexistente e é de extrema importância a intervenção do poder 
público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 897 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 

Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Educação Felipe Camarão, 
solicitando a construção de escola de Ensino Infantil e Fundamental, e 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) na comunidade Sitio Natureza, no 
município de Paço do Lumiar 

A comunidade Sitio Natureza necessita com urgência de uma es-
cola para atender os moradores, e que a comunidade é demograficamen-
te densa e o pedido é oriundo dos moradores a muito tempo solicitado 
ao poder público.

Salienta-se que atendendo aos anseios da comunidade, a associa-
ção busca a construção da escola no intuito de promover ação social e 
educacional para as crianças da comunidade, de tal maneira, justifica 
a presente indicação o nobre anseio dos moradores em busca de uma 
melhor educação para as crianças da região e entornos.

Embora seja um direito social já bem notório, vale citar que a 
educação, prevista no art.205 da Constituição Federal, é um direito de 
todos e dever do Estado. Além disso, menciona-se aqui as inúmeras 
consequências negativas para o futuro dessas crianças que não dispõem 
de um local adequado em que possam estudar. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 898 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, 
o Sr. Clayton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na Avenida 
Amadeu Aroso, na Comunidade Thiago Aroso, no município de Paço 
do Lumiar.

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. 

Dessa forma a avenida Amadeu Aroso é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extrema 
importância a intervenção do poder público, inadiável e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 899 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica rua Projetada 07, do Lo-
teamento Renascer, Paço do Lumiar, no município de Paço do Lumiar 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
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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. 

Cumpre mencionar que a situação da rua Z na comunidade Vila 
do Povo é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os moradores e 
quase inexistente e é de extrema importância a intervenção do poder 
público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 900 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na Z, na comunidade Vila 
do Povo, no município de Paço do Lumiar 

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. 

Cumpre mencionar que a situação da rua Z na comunidade Vila 
do Povo é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os moradores e 
quase inexistente e é de extrema importância a intervenção do poder 
público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 901 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica da rua Cândido Rosa, Co-
munidade Thiago Aroso, no município de Paço do Lumiar 

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. 

Cumpre mencionar que a situação que a rua Cândido Rosa é crí-
tica e precária, a trafegabilidade segundo os moradores e quase ine-
xistente e é de extrema importância a intervenção do poder público, 
inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 902 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica da rua Marcelino Gou-
veia, Comunidade Thiago Aroso, no município de Paço do Lumiar.

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. 

Cumpre mencionar que a situação que a rua Marcelino Gouveia 
é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os moradores e quase 
inexistente e é de extrema importância a intervenção do poder público, 
inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 903 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando construção da estra-
da do Mójo, no município de Paço do Lumiar, no município de Paço 
do Lumiar 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
realizado a construção da estrada do mojó, em virtude de dar maior mo-
bilidade e trafegabilidade de veículos e pedestres está muito comprome-
tida principalmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo dos 
anos vem sendo realizado somente serviços paliativos , e com o passar 
do tempo tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior 
desgaste por falta de infraestrutura adequada , além de ser um estrada 
de grande importância para o munícipio, pois nela é feito o escoamento 
de toda produção de pescado da região e produtos agrícolas

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 904 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
da rua 04 (Quatro), do Loteamento Jardim Santa Clara, no município 
de Paço do Lumiar 

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. 

Cumpre mencionar que a situação da rua é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extre-
ma importância a intervenção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 905 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
da rua Projetada 07, do Loteamento Renascer, no município de Paço 
do Lumiar 

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. 

Cumpre mencionar que a situação da rua é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extre-
ma importância a intervenção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 906 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 

Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
na Z, na comunidade Vila do Povo, no município de Paço do Lumiar 

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. 

Cumpre mencionar que a situação da rua Z na comunidade Vila 
do Povo é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os moradores e 
quase inexistente e é de extrema importância a intervenção do poder 
público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 907 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
na Avenida Amadeu Aroso, na Comunidade Thiago Aroso, no muni-
cípio de Paço do Lumiar.

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. 

Cumpre mencionar que a situação que a rua Avenida Amadeu 
Aroso é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os moradores e 
quase inexistente e é de extrema importância a intervenção do poder 
público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 908 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
da rua Cândido Rosa, Comunidade Thiago Aroso, no município de 
Paço do Lumiar.

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. 
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Cumpre mencionar que a situação que a rua Cândido Rosa é crí-

tica e precária, a trafegabilidade segundo os moradores e quase ine-
xistente e é de extrema importância a intervenção do poder público, 
inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 909 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
da rua Marcelino Gouveia, Comunidade Thiago Aroso, no município 
de Paço do Lumiar.

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. 

Cumpre mencionar que a situação que a rua Marcelino Gouveia 
é crítica e precária, a trafegabilidade segundo os moradores e quase 
inexistente e é de extrema importância a intervenção do poder público, 
inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 910 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfál-
tica na rua 02, Loteamento Saramanta II, no município de Paço do 
Lumiar.

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. 

Dessa forma a Rua 2 do Loteamento Saramanta II é crítica e pre-
cária, a trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é 
de extrema importância a intervenção do poder público, inadiável. e 
urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 911 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
na rua 02, Residencial Safira, no município de Paço do Lumiar.

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. 

Dessa forma a Rua 2 do Residencial Safira é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extre-
ma importância a intervenção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 912 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfál-
tica na rua 03, Loteamento Saramanta II, no município de Paço do 
Lumiar.

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. 

Dessa forma a Rua 3 do Loteamento Saramanta II é crítica e pre-
cária, a trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é 
de extrema importância a intervenção do poder público, inadiável. e 
urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 913 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
na rua 05, Residencial Safira, no município de Paço do Lumiar.

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. 

Dessa forma a Rua 5 do Residencial Safira é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extre-
ma importância a intervenção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 914 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
na rua 07, Residencial Safira, no município de Paço do Lumiar.

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. 

Dessa forma a Rua 7 do Residencial Safira é crítica e precária, a 
trafegabilidade segundo os moradores e quase inexistente e é de extre-
ma importância a intervenção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 915 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na Alameda Santa Luzia, 
localizada no bairro Jardim Tropical, no município de São José de Ri-
bamar.

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. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 916 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na rua Arari, localizada 
no bairro Jardim Tropical, no município de 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. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 917 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o 
Sr. Clayton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na rua Chapa-
dinha, localizada no bairro Jardim Tropical, no município de 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. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

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



  14       QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 14
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 918 /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 Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando recuperação asfáltica na rua Rosário, locali-
zada no bairro Jardim Tropical, no município de 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. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 919 /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, solicitando que apreciem a possibilidade pro-
mover a distribuição da merenda escolar em toda rede municipal de 
ensino, no Município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência solicito a distribuição 
da merenda escolar em toda rede municipal do ensino no Município 
de São José de Ribamar, em virtude dos alunos não estarem indo nas 
escolas em virtude da pandemia, e muitas famílias tem passados di-
ficuldades, por isso, é necessário a montagem de kits de alimentação 
confeccionados a partir dos itens componentes da merenda escolar e 
com o devido acompanhamento nutricional.

Cabe salientar que a merenda escolar é muito importante na vida 
do aluno que, em sua grande maioria, é carente e necessita desses ali-
mentos.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 920 /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 Jú-
lio César de Souza Matos, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a limpeza e capina da Praça do Viva, localizada no bairro 
Panaquatira, no Município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência solicito promover a 
limpeza e capina da Praça do Viva, localizada no bairro Panaquatira, no 
Município de São José de Ribamar.

Infelizmente a via encontra-se totalmente intrafegável e com sua 
via de acesso totalmente impossibilitada para o tráfego de pedestres, 
com muito lixo sem calçamento, com crateras afundando por toda a sua 
extensão, tornando-se altamente perigosa para os pedestres que por ali 
se locomovem. 

A aprovação da presente proposição solicitada pelos munícipes 
residentes nesta localidade em muito contribuirá com a melhoria da 
qualidade das pessoas que ali vivem, residem e se locomovem, ense-
jando por consequência, o crescimento do tão propagado índice de de-
senvolvimento humano da comunidade, uma vez que há a necessidade 
urgente da melhoria na trafegabilidade daquela região. Ante o exposto, 
justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 921 /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, solicitando recuperação asfáltica na rua Ara-
ri, localizada no bairro Jardim Tropical, no município de 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. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 922 /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 
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César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica na rua Ara-
ri, localizada no bairro Jardim Tropical, no município de 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. 

A situação da rua Arari é crítica e precária, a trafegabilidade se-
gundo os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a 
intervenção do poder público, inadiável. e urgente.

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, 06 de abril de 2021 - Welling-
ton do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 923 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

Na qualidade de representante do município de SENADOR 
ALEXRANDRE COSTA no Parlamento Estadual, solicito de Sua Ex-
celência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 924 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Se-
cretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando o pro-
grama MAIS ASFALTO para a cidade de Presidente Dutra.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 925 / 2021

Senhor Presidente,

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

Na qualidade de representante do município de DOM PEDRO 
no Parlamento Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial 
à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 926 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, Flá-
vio Dino e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraes-
trutura Senhor Cleiton Noleto solicitando, em caráter de urgência, a 
recuperação da MA 381 que liga os municípios de Joselândia e Trizide-
la do Vale no trecho próximo ao povoado Marianópolis, que se rompeu 
no último dia 04 devido ao intenso período chuvoso.

A adoção da providência acima tem por objetivo deixar em con-
dições adequadas de uso essa importante rodovia estadual que serve a 
milhares de pessoas. 

Na qualidade de representante dos municípios de Joselândia e 
Trizidela do Vale no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, 
atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 927 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
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Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 928 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID, 
Senhor Marcio Jerry, solicitando em caráter de urgência, a construção 
da Praça da Família do município de Parnarama.  

A presente solicitação tem como objetivo iniciar essa obra que 
tem um impacto social muito relevante, pois incentiva a integração, 
transformando a praça da juventude deste município, em um espaço de-
mocrático de interação, lazer, convívio, com ambiente moderno, acessí-
vel, voltado para todas as idades e segmentos. 

Na qualidade de representante do município de Parnarama no 
Parlamento Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à 
nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 929 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 930 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, 
Flávio Dino e ao senhor Secretário Estadual de Saúde, Carlos Eduardo 
de Oliveira Lula, solicitando providências, em caráter de urgência, no 
sentido de determinar que seja analisada e alocada fonte de recurso, 

com o objetivo de auxiliar o funcionamento e construção de sede 
própria do hospital municipal de Santa Filomena do Maranhão, 
através do programa mais saúde. 

A presente indicação visa minimizar os problemas de saúde que 
podem ser tratados no município sem a necessidade de deslocamento 
para outros municípios.

A política de melhorar a qualidade de vida dos maranhenses está 
contida no Programa “Mais Saúde” e saúde pública deve ser tratada 
como prioridade entre as demais políticas públicas. 

Na qualidade de representante do município de Santa Filome-
na do Maranhão no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, 
atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 931 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

Na qualidade de representante do município de Colinas no Parla-
mento Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa 
propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 932 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Se-
cretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando o pro-
grama MAIS ASFALTO para a cidade de Duque Bacelar.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 933 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Se-
cretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando o pro-
grama MAIS ASFALTO para a cidade de Gov. Luis Rocha.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

II – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Adelmo Soares está inscrito no Pequeno Expediente, por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, demais Deputados e Deputadas, aqueles 
que estão nos acompanhando nas redes sociais. Senhor Presidente, eu 
quero fazer uma grave denúncia sobre o município de Caxias com rela-
ção à utilização dos recursos da covid. A Deputada Cleide, que está me 
ouvindo agora, sabe que tanto eu quanto ela lutamos muito para que o 
município de Caxias não pudesse chegar a mais de duzentas e vinte e 
oito mortes. Infelizmente, nossa cidade, abandonada pelo Poder Públi-
co, nos últimos anos, continua, como provam as matérias dos jornais, 
sendo uma das três piores cidades na transparência dos seus recursos 
que recebeu do Governo do Estado, do Governo Federal, enfim. De-
putada Cleide, o prefeito atual, ele contratou, alugou, um Hospital de 
Campanha, no ano passado, exatamente, um ano atrás, um hospital sem 
nenhum preparo, sem nada, e saiu a todos os cantos utilizando e dizendo 
que estava fazendo o melhor para a população de Caxias. A última atua-
lização no Portal da Transparência foi no dia 20 de agosto de 2020. Por 
isso que Caxias está entre as três piores cidades do Brasil, em termos 
de prestação de contas, em termo de transparência. E pasmem, aqui está 
no Portal da Transparência do município de Caxias o recurso de trinta 
milhões, trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e oito e 
vinte e cinco centavos. Para onde foi esse dinheiro? Onde foi utilizado 
o dinheiro para salvar tantas vidas que precisamos e que perdemos? 
Tantas vidas de caxienses que se perderam durante esse período de pan-
demia. A última atualização, 20 de agosto, o prefeito precisa responder 
isso, pasmem, mais ainda, ele fechou o Hospital de Campanha, veio até 
o Governo do Estado e o seu grupo político tanto bate no Governador 
Flávio Dino, teve até o Governador, Vice-Governador Carlos Brandão, 
e aí sim, ontem, começou a funcionar um verdadeiro Hospital de Cam-
panha, que não tem a mão dele em nada. Quem construiu o prédio, salvo 
engano, foi o ex-Prefeito Léo Coutinho, onde ia funcionar oncologia, 
ou o saudoso Humberto Coutinho, não me recordo, mas não foi ele 
que construiu, o prédio estava abandonado, ele apenas cedeu o prédio 
ao Governo do Estado, que aí sim, fez uma reforma e uma adequação, 
investindo recursos, para que pudesse oferecer uma saúde de qualidade 
à população. E aí hoje, o prefeito vem para a televisão, dizer que está 
inaugurando uma ala do Hospital Geral, não é uma ala do Hospital Ge-
ral, está ao lado do Hospital Geral, mas todos os equipamentos, todo o 

corpo clínico de enfermeiros, fisioterapeutas, todos os funcionários, são 
do Estado do Maranhão, todos os insumos para o funcionamento são do 
Estado do Maranhão, graças a intervenção do Governador Flávio Dino 
e do Secretário Carlos Lula, que é preciso ressaltar isso, porque nós não 
podemos admitir que continue com essa mentira, de esconder à popu-
lação de Caxias por mais um ano, quase um ano. Ele só prestou conta 
apenas de R$ 9 milhões. Está aqui o valor exato de R$ 9.646.329,35 no 
Portal da Transparência que tem que ser alimentado pela prefeitura. En-
tão, se você gastou R$ 9 milhões, você tem um saldo de R$ 20.753.318, 
91. Onde você colocou esse dinheiro, Prefeito? Eu sei de um contrato 
que você fez, em vez de salvar vidas, está aqui, para a compra de smar-
tphones Android no valor de R$1.161 cada um. Você comprou 45 smar-
tphones. Como é isso? Salvando por telefone? Está errado! Esse valor 
chega a R$ 52 mil gastos com telefone. E o hospital de campanha que 
ele inaugurou, que ele funcionou, no antigo Centro Médico, não atendia 
à população, a UPA não atendia à população, o dito prefeito pagador 
não paga mais. As pessoas estão sem testes, as pessoas estão sem assis-
tência à saúde, os profissionais estão sem receber os seus pagamentos. 
Por muito tempo, eu preferi me silenciar, mas agora é necessário trazer 
à tona e saber onde o Prefeito de Caxias tem colocado o recurso da Co-
vid-19 de R$ 30 milhões. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, de 
R$ 30 milhões, ele gastou R$ 09 milhões. O governo do Estado ontem 
abriu um hospital de campanha com 26 leitos, 10 de UTIs, 16 clínicos, 
fora o atendimento que já tem ali no macrorregional. Aí o prefeito falta 
prestar conta de R$ 20 milhões, R$ 20.753.000. É um absurdo! Para 
completar, vai comprar celulares smartphones por R$ 52.250.000. Está 
aqui o contrato, ele mesmo colocou a publicação. Portanto, a minha fala 
de hoje é me solidarizar com o povo de Caxias, pois são 228 mortos, 
Caxias precisa acordar e entender, e nós falamos o que estava ruim e 
que ia ficar pior, e aí está mais uma vez. O Prefeito de Caxias zomba, 
mente para o povo de Caxias. É uma tristeza uma administração que 
tem fracassado um atrás do outro, um secretário de saúde, infelizmente, 
meu amigo, infelizmente que eu digo para sua gestão, colocado para 
administrar uma coisa impossível, porque não se pode administrar de 
maneira alguma uma cidade com um gestor que não tem sentimento 
pelo seu povo, que não tem respeito pelo seu povo. Lamentamos muito, 
ao tempo que desejamos recuperação para todas as pessoas que estão 
enfermas, inclusive o próprio irmão do Prefeito, o senhor Talmir Rosa, 
que é um homem de bem. Quero desejar aqui a todos aqueles que perde-
ram os seus entes queridos força e fé. Eu também perdi um ente querido 
muito próximo, meu irmão Alberto Soares, estamos nos restabelecendo 
na fé e confiantes de que a Páscoa, há dois dias, que é a passagem das 
trevas para a luz, possa restabelecer a fé fervorosa do povo de Caxias 
em dias melhores. O hospital de campanha, que foi inaugurado ontem, 
não tem um dedo da administração municipal, é todo completamente do 
governo do Estado do Maranhão, dos equipamentos a equipe de traba-
lho, todos, o governo do município de Caxias apenas cedeu o espaço, 
que nem construído por ele foi, porque, infelizmente, o prefeito não 
constrói para o povo de Caxias, constrói para si, mas não para o povo 
de Caxias. Portanto, era isso que eu tinha para falar, Senhor Presidente. 
Obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre!

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) - Que Deus abençoe a todos nós, Presidente, nos dê muita paz e 
muita saúde! Espero que a Semana da Páscoa tenha sido boa para todos. 
Presidente, eu filmei ontem e irei publicar nas minhas redes sociais e 
quero aproveitar aqui a nossa sessão, ainda que virtual, para fazer uma 
denúncia que eu vi nos campos de Santa Rita, nos campos da Baixada, 
que liga ali Santa Rita, Anajatuba e Arari, que são os mais próximos que 
interagem naquela região. Filmei uma máquina retroescavadeira, total-
mente na sua parte funcional, onde fica motor e consequentemente tan-
que de combustível, danificando todo aquele campo, uma lâmina de 
óleo, não sei qual extensão, não deu para eu observar a extensão, a fil-
magem não alcançou, porque se confunde com a vegetação, mas ali, 
com certeza, tirará num futuro bem próximo a sobrevivência de muitas 
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pessoas. Um crime ambiental de proporções jamais vista dentro do 
Campo de Peris, sobretudo ali naquela região de Santa Rita. Dano am-
biental, crime ambiental e por trás de tudo isso um silêncio sepulcral, 
franciscano, do Ministério Público. É preciso que se entenda que no 
caso de Bacabeira, por exemplo, 70% ou 75% da sua população convi-
ve em áreas inundáveis e que quase 70% tira proveito dos campos, seja 
com criação de bovinos, de búfalo ou extração nativa de peixe, pesca do 
peixe. Esses peixes agora, esses alevinos podem estar sendo destruídos, 
porque o crime ambiental ali é visível. Isso tudo, Presidente, patrocina-
do por uma empresa chamada CESBE Sociedade Anônima, que ganhou 
a licitação e terceirizou a CLTSUL Energia. Duas empresas irresponsá-
veis e as minhas filmagens já, já irão mostrar isso. Eu denunciarei hoje 
ou amanhã cedo ao IBAMA, já falei inclusive com o superintendente do 
IBAMA. Vou denunciar ao Ministério Público do Meio Ambiente com 
cópia para o corregedor e para corregedora. E vou denunciar também ao 
Governo Federal que está acontecendo ali em Santa Rita. Pior do que 
isso, essa empresa trafega ali com máquinas pesadas, destruindo a estra-
da que dá acesso ao campo também. Estrada essa refeita agora ainda no 
verão passado. Ora, foi dinheiro publico jogado fora que essas empresas 
estão destruindo. Não pode dizer o contrário, porque passei ontem, Pre-
sidente, filmando tudo com detalhes, com riqueza de detalhes já distri-
buído nos meus grupos que eu tenho naquela região. O certo é, que é 
comum a partir de junho, ou a partir do final de maio as pessoas, ou mês 
de maio, perdão, as pessoas começarem a fazer aquelas pescas do ano-
jado, do jeju e podem estar sem esse tipo de elemento que compõe a sua 
fome. Olha bem, auxilia na sua fome, no matar da fome, ainda de ver 
para poder comprar o complemento, a mistura como eles chamam lá no 
interior. Tudo isso destruído, Presidente, e o mundo faz alarde quando 
apenas um contêiner é destruído no mar, olha eu estou falando de mar, 
de oceano, Presidente. Um contêiner lá, eu estou falando de água com 
lâmina que não alcança um metro, de uma extensão que parece grande, 
mas rasa, muito rasa, o que a capacidade de contaminação por parte do 
óleo se torna muito maior, se torna muito maior. E a sociedade ali 
organizada não está deixando ninguém passar, porque ela sabe o que 
significa aquilo, sabe o que significa um açude no campo, quando as 
águas baixam, fica ali o chamado peixes nativos que eles também 
colhem, pescam, vendem, mas também se alimentam, Presidente. É 
horrível! Essa empresa lá trafega de braços abertos, de mar aberto como 
se não tivessem ninguém, é passando indo e voltando essas máquinas 
todos os dias, muitas delas envelhecidas e derramando óleo. Confesso a 
V. Ex.ª que se tivesse uma ação forte, por parte do Ministério Público, 
por parte dos meios de comunicação, por parte dos órgãos de cobrança, 
não estaríamos assistindo o que nós estamos assistindo. Para mim, que 
tem origem ali de pai e mãe, eu fiquei extremamente entristecido e já 
vislumbrando um futuro próximo de como irá ser a pescaria daquele 
pessoal nativo ali da região. Horrível! Degradação ambiental, destruição 
ambiental. Ah, e se isso fosse bem aqui no Porto do Itaqui, os holofotes 
do mundo já estariam voltados para cá para dentro. Os greenpeaces da 
vida estariam aí voando, indo aos navios, fazendo estardalhaços no 
mundo. Mas bem aí, numa lâmina d’água de menos de um metro, é o 
pobre que está ali sobrevivendo, nada disso é levado em consideração, 
mas tem uma voz minha que vou denunciar, vou continuar denuncian-
do, vou continuar torcendo para que os órgãos públicos cumpram o seu 
mister, cumpram o seu papel para que a gente possa assistir, num curto 
espaço de tempo, algo que venha a corrigir. A informação que eu tenho 
é que agora eles querem inventar que foi a comunidade que derramou 
óleo, benza a Deus, Senhor Presidente, vai querer ganhar de quem numa 
situação como essa, não é não, aquilo está sendo destruído. Como é que 
o próprio nativo vai destruir os seus alimentos? Eles têm fome, fome 
grande. Então, eles já esperam que aqueles alevinos vão crescer, distor-
cido ou não, eu não sei se deformados ou quanto vai ser o lastro, o rastro 
deixado por esse dano ambiental causado ali por essas empresas, de 
forma irresponsável, que deveriam ser suspensos os processos licitató-
rios, que as máquinas deveriam ser retiradas com urgência, que o reparo 
do estrago deva ser feito, sob pena de o governo gastar 02 vezes para 
uma empresa tirar proveito privado das suas construções que ela recebe 
em nível federal ou em nível privado, porque o que me consta é que a 

extensão dessa rede é privada, e, consequentemente, eles fazem e desfa-
zem o que querem sem que haja um freio em relação a isso. Os nativos 
se reuniram comigo e pediram com o termo de clamor público, já, al-
guns mais conscientes, sabem o que significa esse desdobramento disso 
no futuro e se não for esbarrado essa situação degradante no meio am-
biente que nós estamos vendo bem em Santa Rita, pertinho. Vou conti-
nuar defendendo isso e gritando por isso nos meios de comunicação, 
farei uma visita ao Ministério Público, mostrando as filmagens que te-
nho, para que alguém possa tomar uma providência em relação ao que 
está acontecendo bem aqui debaixo dos nossos olhos aqui em Santa 
Rita. .... filas de máquinas Pocanzo ou máquina retroescavadeira ali da-
nificando o meio ambiente, óleo danificando, e a gente aqui às vezes o 
que nos resta é apenas a voz. Era isso, Senhor Presidente, o meu regis-
tro, as minhas angústias aqui colocado por alguém que viu muitas gera-
ções crescerem ali dentro, por alguém que viu ali o meu pai vir dali, os 
meus avós também, eu.. não me resta outra situação senão a minha 
indignação. E ainda bem que existem pessoas indignadas com isso, 
alguém que preserve esse ambiente, alguém que brinca naquilo dali, 
alguém que curte aquilo dali, que faz daquilo dali um misto de ganha 
pão com um misto de veraneio, mas também os olhos voltados sempre 
para que essa situação não morra. E não vou deixar, Presidente, enquan-
to nós tivermos voz e pudermos alardear, gritar aos cantos do que é ne-
cessário para essa preservação dessa situação nós vamos continuar fa-
zendo e espero que essa Casa também tenha a mesma compreensão, as 
pessoas que foram votadas em Santa Rita, a quantidade de deputados, 
com muito mais votos que eu, que também ergam seus olhos para aque-
la região ali, que façam desse púlpito aqui... dos seus escritórios como 
eu estou, possa dar voz, dar eco a tudo que está acontecendo ali, dessas 
pessoas imobilizadas, quando o poder muito mais forte, o dinheiro der-
ramado muito mais forte, derrama também o óleo, derrama a gasolina, 
porque não há máquina com a idade daquela que já não esteja vazando 
pelo pito, vamos dizer assim, como se dizia no interior, e drenando óleo 
e consequentemente matando alevinos que já, já, se transformarão em 
alimentos para aquela população. É feio! É ridículo! Muito digo, muito 
feio o que eu estou assistindo ali, vou as últimas instâncias das minhas 
forças públicas para poder denunciar aquela tragédia que eu vi ontem, 
que se deu ontem bem aqui nos campos de Santa Rita. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Professor Marco Aurélio, em seguida o Deputado Roberto 
Costa. Deputado Marco Aurélio, V.Exa. tem cinco minutos, sem apar-
tes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, 
todos os que acompanham esta sessão no dia de hoje, eu venho, primei-
ramente, destacar no dia em que se abrem as inscrições para o Sisu, o 
Sistema de Seleção Unificada que dá acesso às universidades de todo 
o Brasil, eu venho aqui destacar uma conquista, fruto de luta de tanta 
gente que se uniu conosco nessa grande causa. Quero dizer a todos os 
estudantes do Maranhão que fizeram do 9º ano do Fundamental ao 3º 
ano do Ensino Médio, em escolas públicas ou privadas do nosso estado, 
dizer a vocês que foi por vocês que fizemos uma luta que garantiu a bo-
nificação de 20% nas notas do Enem para os estudantes do nosso esta-
do. Agradecer a todos os professores, estudantes, a todos os Deputados 
desta Casa que apoiaram esta causa, agradecer à Universidade Federal 
do Maranhão que abraçou esta causa, ao Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão, na época a reitora Nair Portela fez um grande esforço, ao 
Alan Kardec, aos professores da nossa Universidade Federal do Ma-
ranhão, aqui de Imperatriz, de modo muito especial. Hoje o Deputado 
federal Bira do Pindaré, que na época era Deputado estadual, também 
nos ajudou. O Presidente Othelino, o Deputado Wellington, tantos co-
legas da legislatura passada que apoiaram, Vereadores também. Foi 
uma causa que trouxe um resultado fantástico. Sou testemunha de que, 
nesses últimos anos, desde que a bonificação de 20% tornou-se rea-
lidade, a grande maioria dos estudantes nos cursos mais concorridos 
da Universidade Federal do Maranhão, é daqui do Maranhão, a grande 
maioria é daqui do Maranhão, isso muda toda uma realidade que se 
tinha, onde nos cursos, a exemplo de Medicina, quase todos os estu-
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dantes, seja do campus de Imperatriz, de São Luís, ou de Pinheiro, onde 
tem Medicina na UFMA, quase todos os estudantes eram de fora, e 
hoje inverteu. Na ampla concorrência, que onde a bonificação pode ser 
utilizada, os estudantes de outros estados já nem se inscrevem para cá, 
os estudantes que passam são todos daqui do nosso Estado, estudantes 
que fizeram o Ensino Fundamental e Médio, aqui no nosso Estado, e 
hoje estão estudando nos cursos mais concorridos prioritariamente na 
Universidade Federal do Maranhão. Eu faço questão de parabenizar to-
dos que fizeram parte dessa luta, Presidente, eu faço questão também de 
reforçar junto à Reitoria da UFMA, Reitor Natalino Salgado, que não 
deixe que esse direito do nosso estudante venha a ser perdido, foi criada 
recentemente uma comissão para avaliar os efeitos socioeconômicos 
dessa bonificação, provocado pelo Ministério Público Federal, lembro 
que atualmente vigora uma decisão liminar, do Tribunal Regional Fede-
ral da primeira região, em Brasília, que garantiu a bonificação, foi uma 
luta grande, institucional e jurídica, e hoje temos a bonificação, não 
podemos perder esse direito, e é justamente por esse direito de reforçar 
as condições de ingresso dos nossos estudantes da Universidade Fede-
ral, que é do Maranhão, e que hoje a minha voz se levanta relembran-
do uma luta, agradecendo a todos que participaram e reforçando para 
que a Ufma não deixe essa bonificação se acabar. Agora, no próximo 
dia 12, inclusive fui convidado pelo Deputado federal Bira do Pindaré 
para uma audiência da Câmara Federal onde tramita um projeto de lei 
que visa exatamente a garantir essa bonificação regional em todas as 
unidades federais do país. Eu fui convidado a participar exatamente 
pela pertinência dessa luta. Nós vamos reforçar esse direito porque eu 
sei o quanto é importante. Em Imperatriz, de 40 alunos que ingressavam 
na Universidade Federal em medicina, por exemplo, a média de 7, 8 
eram daqui, hoje a grande maioria é daqui de Imperatriz, é da região, é 
do Maranhão, isso fez valer a pena toda essa luta. Ninguém disse que 
seria fácil, mas eu venho aqui exatamente para dizer que foi possível 
graças à luta, à união e ao esforço de todos. Nós vamos conseguir, com 
muita luta, manter essa bonificação, contando com a sensibilidade da 
Universidade Federal do Maranhão. Quero ainda, Presidente, finalizando 
a minha fala, parabenizar o esforço de todo o governo Flávio Dino pelos 
investimentos sociais, inclusive em matérias que serão votadas hoje. 
Esses investimentos sociais têm garantido minimizar o sofrimento 
do nosso povo, a garantia de auxílios para diversas classes que, neste 
momento, enfrentam dificuldades agravadas. A mão amiga do governo 
estendendo um apoio num momento muito decisivo, pessoas que talvez 
em condições normais jamais precisariam de auxílio governamental, 
mas a situação, a crise oriunda da pandemia trouxe uma fragilidade. 
O governo Flávio Dino, com suas várias secretarias, garantiu desde 
a assistência, o apoio, seja ele alimentar, seja ele para trabalhadores 
cuja função foi prejudicada nesta pandemia, seja também hospitalar 
com a ampliação dos leitos nas mais diversas regiões do estado. Essa 
preocupação é de um governo humano, e eu imputo aqui o meu respeito 
a todo o governo Flávio Dino por esse esforço que tem sido percebido 
por todo nosso Estado, à liderança do Governador, a integração de uma 
equipe que se esforça, que estende a mão para que possamos atravessar 
esse momento tão difícil. Ao mesmo tempo em que destaco essa luta, 
também relembro e faço questão de dizer a satisfação que a gente está 
vendo com os índices de casos novos de covid, em todo o estado do 
Maranhão, que diminuírem. É muito importante que essa tempestade 
passe, que a gente possa ter dias de paz e que em breve a gente possa 
voltar à rotina de trabalho, de estudo, de sonhos, na qual cada um possa 
plantar o seu sonho. Era isso que eu tinha a dizer, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Com a palavra, o Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Bom dia Presidente e caros colegas. Presidente, eu venho des-
tacar, de forma muito triste, o incidente grave que aconteceu na cidade 
de Bacabal, no final de semana, no domingo, que foi a queda da ponte 
metálica, que é uma ponte que serve de travessia entre o rio Mearim e o 
Centro da cidade até a comunidade do bairro da Trizidela. Lá só passa 
bicicleta ou pedestres, mas o incidente que causou inclusive a morte, eu 

também quero me solidarizar com a família do Paulo Henrique Neves 
Galvão, de 21 anos, que estava na ponte, pulando da ponte naquele mo-
mento, brincando, como parte da cultura da comunidade, das crianças, 
dos jovens. Nós entramos em contato com o Prefeito Edvan Brandão, 
entramos em contato inclusive com o Corpo de Bombeiros. Ontem tam-
bém estive com o Secretário, Chefe da Casa Civil, Deputado Marcelo 
Tavares, tratando também deste assunto porque houve algumas ques-
tões que ficaram sem uma resposta porque a ponte, por alguns meses, já 
vinha com certa dificuldade na sua estrutura e já causando preocupação 
por parte da população no sentido de acontecer na verdade uma tragédia 
como aconteceu. E aí a Prefeitura de Bacabal já tinha feito um laudo 
em relação àquela ponte e encaminhado, inclusive por um Vereador da 
cidade que representava a Câmara, Dedê da Trizidela, que é morador da 
comunidade do bairro da Trizidela. Foi até o Corpo de Bombeiros da 
cidade, entregou toda documentação de fotos, de laudos inclusive, de 
depoimentos da população para o Corpo de Bombeiro no dia 1º, e, por 
algumas questões que o bombeiro ainda não explicou, mas deverá dar 
uma explicação, não fez a interdição da ponte. Porque era necessário, 
claro, no laudo da Prefeitura, mas também para que o bombeiro fizesse 
a sua inspeção. O bombeiro teve inclusive fazendo a sua inspeção nesta 
ponte, mas, como eu disse, por algum motivo, não teria feito a inter-
dição ainda no final de semana e no domingo, a ponte desabou. Então 
é uma situação muito triste que nós relatamos aqui e já procuramos 
também as providências em relação ao apoio por parte do Governo no 
sentido de buscarmos, inclusive a verdadeira causa dessa queda desta 
ponte. Isso também chamou a atenção para uma luta que nós estamos 
travando na cidade de Bacabal, já há muito tempo, que é em relação a 
ponte de concreto. Onde passa também que é sobre o rio Mearim, onde 
passa os carros, os caminhões, é uma ponte de um grande tráfego e 
que, há muito tempo, nós estamos discutindo isso com o DNIT, sobre 
a situação desta ponte, da necessidade de uma reforma dela urgente, 
inclusive de ampliação. Porque é uma ponte que tem mais de 50 anos e 
a possibilidade também da queda dessa ponte traria um prejuízo social, 
econômico, para toda aquela região. Porque lá faz a travessia também 
da região do Médio Mearim, para a Região Tocantina, região do Alto 
Turí, para várias regiões do Estado. Então é extremamente preocupante 
e eu já tive várias vezes no DNIT, solicitando e houve compromissos, 
houve promessas, por parte do DNIT, mas efetivamente nunca foi exe-
cutado nenhum tipo de reforma. Mas com relação à ponte metálica nós 
estamos acompanhando toda essa situação, chamando os órgãos que 
têm uma responsabilidade também em relação a esse acidente, a esse 
desabamento dessa ponte, para que possa dar uma explicação para a 
cidade de Bacabal, para a nossa população. Então, eu queria destacar de 
forma muito triste esse incidente que aconteceu em Bacabal, essa tragé-
dia que aconteceu e esperamos que agora com essa questão da ponte de 
concreto, o DNIT possa também tomar uma atitude concreta e que pro-
cure fazer a revisão dessa ponte, a recuperação dela, a reforma dela e o 
projeto que existe, na verdade, era de ampliação, inclusive desta própria 
ponte, porque principalmente nesse período de chuva, com o aumento 
do nível do rio, existe cada vez mais essa possibilidade da infraestrutura 
ser atingida. Então, eu quero destacar essa situação que aconteceu na 
cidade de Bacabal, mas, estamos acompanhando junto com o Prefeito 
Edvan Brandão, procurando dar também as condições, inclusive para as 
pessoas que foram acidentadas em relação a isso para também fazer um 
acompanhamento social para dar o apoio, não só o apoio estrutural no 
atendimento em relação à saúde, mas também o apoio psicológico para 
todas elas. Obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Primeiramente, uma satisfação, Presidente, no dia 06 de abril de 
2021, trazer boas notícias, boas notícias no sentido de que os leitos da 
rede privada de saúde, aqui de São Luís, eles já começam a ter vagas 
e isso está sendo acompanhado também por uma redução dos casos 
tanto na Ilha de São Luís quanto nos grandes municípios do Maranhão. 
Imperatriz, o cenário começou a melhorar também, a pressão sobre a 
rede termina sendo menor, o que garante uma atenção maior aos pa-
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cientes com claros resultados melhores, claro, que nós chegamos aqui 
infelizmente a custa de várias tragédias, tragédias pessoais, tragédias 
familiares, tragédias decorrentes de situações como, por exemplo, o 
transporte público que não foi organizado nesse período pelas Prefei-
turas da Ilha, que não contou com o suporte interessante do próprio 
Governo do Estado, o Ministério da Saúde inclusive reconheceu nas 
últimas 48 horas, a visão que a gente tem da transmissão da covid-19, 
apesar das empresas de transportes terem construído aí um estudo, que 
é completamente enganoso, do ponto de vista da pesquisa científica, 
tentando dizer que o transporte público não tem nenhuma participação 
na disseminação da pandemia, claro, um grandioso absurdo. Às custas 
também, às custas de situações como dos supermercados grandes, aqui 
de São Luís, o principal deles, o grande vilão da pandemia, o Mateus, 
que tem atuado aí praticamente sem fiscalização, o PROCON tem sido 
ineficiente nesse sentido, nas lojas não têm cumprido as obrigações dos 
decretos do Governo do Estado, tem sido passado o pano em cima dis-
so aí, ao passo que vários pequenos comércios têm sido fiscalizados, 
de maneira bem intensa, com muitas viaturas, com muitas instituições 
envolvidas. Não houve até o momento, nenhuma dessas blitz dentro 
do supermercado Mateus para garantir uma adequada fiscalização. Os 
bares e restaurantes, eles continuam fechados, e é de uma maneira ver-
dadeira, porque funcionar da forma que está funcionando até 21h, tem 
pulverizado o faturamento dos bares e restaurantes, claro que a gente 
acredita que não seja o momento de reabrir da forma que vinha aberto, 
a gente necessita de manutenção desse distanciamento, da redução da 
capacidade, mas o que a gente discute, é a questão do tempo de funcio-
namento, você manter um bar, e um restaurante aberto, apenas ate as 
21h, e ele funcionando, gerando conta até 20h30, porque depois disso, 
as cozinhas já estão fechando, é você manter o restaurante aberto, ele 
com custo alto de abrir, de pagar o funcionário, de tudo aquilo ali, e 
ele não ter faturamento, quem e que chega em um restaurante seis, sete 
horas da noite, aqui em São Luís, culturalmente? Não chega, então, eles 
estão tendo praticamente, uma hora para funcionar, o delivery, é claro, 
que o delivery ele não consegue cobrir essas taxas, principalmente, por-
que o principal parceiro do delivery hoje é IFOOD, e o que o IFOOD 
faz? O IFOOD fica com 25 a 30% do recurso da operação do fornece-
dor, no caso do bar, restaurante que fornece o gênero alimentício. Tenho 
tentado construir sem sucesso uma agenda com o secretário Simplício 
Araújo que tem colocado aí uma maneira subliminar que tem gente que-
rendo politizar a questão de bares e restaurantes. Eu espero que o Sim-
plício não tenha dirigido isso aí à minha pessoa, até pelo carinho que eu 
tenho pelo Simplício, de longo tempo aí, mas eu espero que ele entenda 
que não é possível que ele tenha isoladamente protagonismo nisso. Eu 
sou médico, eu entendo de saúde, eu entendo de pandemia e entendo 
de funcionamento de restaurantes e bares também, até porque a gente 
tem conhecimento jurídico, de acordo com a formação que a gente tem 
para saber, entender o que que é um balanço, por exemplo, contábil, 
de um restaurante bar que só está funcionando 1h, precisa funcionar 
até pelo menos 23h, eu espero, Simplício, que a gente possa sentar e 
discutir isso, junto ao setor, para que até sexta feira, na próxima cole-
tiva do Governador, ele anuncie esse prolongamento, essa prorrogação 
do funcionamento dos horários de bares e restaurantes. Em relação à 
Secretaria Estadual de Saúde e à EMSERH, nós temos tido grande di-
ficuldade de conseguir audiências com o Secretário Lula, eu entendo 
que ele esteja à frente do CONASS, viajando bastante, isso é normal, 
na EMSERH, a situação está muito mais difícil, tem várias situações 
que a gente precisa colocar, por exemplo, os estágios dos estudantes 
de Medicina aqui do Maranhão que estão interrompidos, eu já falei, 
a nossa mortalidade aqui no Maranhão, ela é proporcionalmente uma 
das maiores do Brasil, e por quê? Porque a gente não está investindo 
em formação acadêmica, em formação dos nossos estudantes, grande 
parte desses estudantes, graças a uma luta nossa, que a gente não de-
sistiu de colocar os estudantes entre os grupos prioritários, eles já estão 
vacinados, portando tem base científica praticamente nula, hoje em dia, 
os estágios não estarem regularizados, eu faço o apelo ao Secretário 
Lula, que é uma pessoa razoável, que ele autorize o retorno imediato 
dos estudantes, dos estagiários para a área da saúde, e por final, aqui, 

Presidente, nesse primeiro pequeno momento, nesse Pequeno Expe-
diente, é lamentar, eu ouvi aí de um membro graduado do Governo, nos 
últimos dias que alguns secretários estão me considerando como que 
eu estivesse na Oposição, lamento essa impressão de ser Oposição, eu 
não sou Oposição, porque basta você analisar o resultado das minhas 
votações, eu tive a oportunidade de fazer uma análise aqui, eu votei 
mais de 99% das vezes com o Governo, portanto, jamais poderia ser 
considerado como parlamentar de Oposição, mas também é uma coisa 
que eu deixo claro e jamais serei refém do silêncio e vassalo de nenhum 
homem, seja ele secretário de Estado, vice-governador, governador do 
Estado, a única coisa que eu exijo é o respeito a um papel de deputado, 
é o respeito a esta Casa, que representa o povo do Maranhão. Casa, que 
há algumas coisas estranhas, Presidente, felizmente, o senhor tem sido 
diligente nesses últimos tempos em relação às comissões, Comissão de 
Direitos Humanos, por exemplo, nós que somos membros da comissão, 
não estamos sendo informados, eu, por exemplo, eu não estou sendo 
informado, ou seja, eu estou sendo submetido a uma exclusão de uma 
comissão que eu tenho direito regimental de participar, de receber o link 
da comissão, tem 7 projetos meus parados na comissão esperando a boa 
vontade do presidente, que, por ser um desafeto declarado, ele acha que 
a comissão é dele, de propriedade dele, eu jamais vou poder aceitar. 
Eu enviei um ofício a V. Ex.ª, espero um posicionamento urgente de V. 
Ex.ª, que a participação nossa seja garantida, se não a gente vai ter que 
ingressar com medidas cabíveis judiciais, se for o caso. Claro que a gen-
te entende que isso é uma matéria interna corporis, mas as dificuldades 
que a gente sabe que a gente tem às vezes em processar as coisas na nos-
sa Comissão de Ética pode nos levar tomar medidas mais contundentes 
nesse sentido. Então, muito obrigado pela atenção, Presidente, e a todos 
vocês que nos ouviram até agora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio, eu já fiz o encaminhamento do expediente que V. 
Ex.ª protocolou relativo a esse assunto da Comissão de Direitos Hu-
manos. Hoje pela manhã, conversei por WhatsApp com o Deputado 
Duarte que preside a comissão no sentido de fazer esse ajuste. V. Ex.ª 
também fez referência à questão dos acadêmicos de medicina que estão 
naquela fase que chamam de internato. Também fui procurado por um 
grupo de estudantes e tratei desse assunto com o Secretário Lula. Ele 
me disse que o próprio corpo clínico, no caso aí foi o Hospital Carlos 
Macieira, salvo engano, o corpo clínico, os médicos pediram que sus-
pendesse a participação dos acadêmicos nesse momento mais crítico 
da pandemia. Então, a decisão teria sido provocada por esse pedido do 
corpo médico da própria unidade, mas realmente o quanto antes tiver 
condições de os estudantes terem novamente acesso ao hospital, é claro 
que é muito importante para todos. Com a palavra, o Deputado Vinicius 
Louro, por cinco minutos. Aliás, Deputado Yglésio, V. Ex.ª acenou aí? 
Habilite o áudio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Eu queria só fazer o 
registro de sua participação nessa intermediação com o Secretário Lula. 
Não são apenas os acadêmicos de medicina, a gente tem acadêmicos 
em todas as unidades do estado. Essa questão é maior do que apenas o 
Hospital Carlos Macieira, nós temos o Nina Rodrigues, nós temos vá-
rios estágios curriculares. O fato é que a decisão é uma política pública 
baseada em dados técnicos e, portanto, não pode ser tomada com base 
na opinião de um ou de outro membro do hospital. Existe um critério 
técnico. Qual é? O estudante de medicina, os estudantes da saúde são 
prioritários na vacinação. Foram vacinados. Existe um termo de coo-
peração que faz com que esses estudantes, que pagam mensalidades 
caríssimas em suas universidades, as quais dão contrapartidas também 
para a Secretaria Estadual de Saúde, prova disso é que, por exemplo, 
o Ceuma doou o Espaço Renascença para a construção do hospital de 
campanha. Os estudantes precisam voltar à carga das aulas sob pena 
de ter uma formação impactada. Eu acho que nenhum de nós aqui, na 
Assembleia Legislativa, deseja ser atendido por alguém que não teve 
uma formação mínima dentro da universidade. Faltou citar a Comissão 
de Orçamento. Eu pedi, ontem, ao Deputado Roberto para fazer a in-
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clusão também nessa questão do grupo. Ele se prontificou, eu agradeço 
a ele também, vou ficar aguardando o meu amigo querido incluir na 
Comissão de Orçamento também para participarmos das discussões im-
portantes do estado. Deputado Roberto, um abraço. E obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Junior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e deputa-
das, agradeço a presente oportunidade de fazer o uso da palavra no Pe-
queno Expediente, na sessão de hoje, utilizo a oportunidade para trazer 
algumas informações importantes. Primeiro, pedir à Prefeitura de São 
Luís que haja com transparência, transparência sobre os gastos e bus-
que priorizar aquilo que, de fato, é importante. Nós temos observado 
as ruas da nossa cidade com muitos buracos, buracos que a cada dia 
têm aumentado. Enquanto isso, a Prefeitura de São Luís tem prioriza-
do a troca de adesivos, isso mesmo, a troca de adesivos de lixeiras. Já 
foram empenhados aí mais de sete milhões de reais, só nesse ano, com 
comunicação. Então, de fato, o que a gente observa é que, aparente-
mente, o dinheiro está indo para o lixo, na verdade, para lixeira, para 
mudar a identidade visual de lixeira. Enquanto isso, as pessoas passam 
fome, não há perspectiva de nenhum auxílio emergencial municipal, 
houve em fevereiro um ato ali simbólico de apenas um milhão de reais 
para beneficiar artistas, que atuam no carnaval, na passarela do samba, 
mas não há aí uma perspectiva da Prefeitura, de fato, buscar e atender 
àqueles que mais precisam. Então, fica aqui o meu repúdio, fica aqui a 
minha denúncia para que, de fato, a Prefeitura possa usar o seu recurso 
com aquilo que é prioridade. As pessoas não querem mudar a identidade 
visual de uma lixeira, as pessoas não querem a mudança de identidade 
visual por parte de caminhões, veículos da Prefeitura que prestam ser-
viços à Prefeitura, o que as pessoas querem é, de fato, a garantia dos 
seus direitos, principalmente nesse período de pandemia. Esse dinheiro 
que poderia ser gasto para fazer um auxílio emergencial municipal, esse 
dinheiro que poderia ser gasto para a construção de hospitais de cam-
panha, para a disponibilização de leitos para o combate à covid, leitos 
esses que o Governo do Estado em parceria com a iniciativa privada 
fez aqui na cidade de São Luís com 80 leitos para covid-19. E nesse 
sentido, Senhor Presidente, que eu me encaminho para a segunda parte 
da minha fala para falar sobre a defesa do consumidor, muitos aqui que 
estão acompanhando, deputados e deputadas, podem ter acesso a planos 
de saúde, mas nem mesmo aqueles que pagam pelo plano de saúde têm 
a certeza desse atendimento, pois a rede credenciada não comporta toda 
essa demanda. É por essa razão que nós ingressamos com uma ação 
civil pública, na última semana, para que os planos de saúde possam 
construir um hospital de campanha aqui na cidade de São Luís, para 
que os planos de saúde possam disponibilizar mais leitos para o atendi-
mento das pessoas com covid-19, essa medida já foi realizada no estado 
do Ceará e também no estado do Pará, no Pará, o Ministério Público in-
gressou com essa ação civil pública, obteve êxito, e os planos de saúde 
foram condenados a entregar um hospital de campanha naquela cidade. 
Aqui enquanto os planos de saúde não fazem sequer o seu dever con-
tratual, uma universidade particular e um supermercado tira dinheiro 
do bolso para ajudar o Governo do Estado a entregar um hospital de 
campanha. É por isso que fomos à Justiça para garantir esses direitos. 
Por fim, parabenizo aqui o PROCON-MA, o seu trabalho intenso de 
fiscalização. São fiscalizações em postos de combustíveis, são fiscaliza-
ções em bancos, são fiscalizações em supermercados, fiscalizações con-
juntas em parceria com outros órgãos, como, por exemplo, a Vigilância 
Sanitária. É muito importante reconhecer esse trabalho para que o con-
sumidor ele possa havendo qualquer tipo de desrespeito às suas prerro-
gativas e seu direito denunciar por meio da plataforma de atendimento 
do órgão. Por fim, Senhor Presidente, eu já mandei mensagem aqui para 
o Bráulio para que nós pudéssemos adiar a votação do item 09, perdão, 
acho que a internet desconectou, mas que possa ser adiada a votação do 
item 9 da pauta, que é um projeto de lei inclusive que V. Ex.ª também 
já protocolou aqui na Assembleia Legislativa, onde a CCJ não reconhe-
ceu a sua constitucionalidade. Então, eu peço o adiamento exatamente 

para que a gente possa debater esse projeto pessoalmente até porque o 
Supremo Tribunal Federal já trouxe entendimento pacificado no sentido 
de que nós, Deputados estaduais, possamos legislar sobre essa matéria. 
É um projeto de extrema importância, projeto que visa proibir que as 
concessionárias em serviços públicos de água e energia elétrica possam 
realizar qualquer tipo de inspeção sem a notificação prévia ao consumi-
dor. Esse tipo de procedimento está amparado no princípio da transpa-
rência, no princípio da boa-fé, no direito à informação clara, precisa e 
inequívoca, está prevista no artigo 6º, inciso III do Código de Defesa 
do Consumidor. No momento certo, vamos trazer esse projeto para a 
Ordem do Dia para que possa ser debatido e aprovado, a fim de ser ga-
rantido, de fato, mais esse direito ao consumidor, na prática, não defesa 
do consumidor sem fundamentos, mas defesa do consumidor naquilo 
que o consumidor precisa e o consumidor merece. Muito obrigado e um 
bom dia de trabalho a todos.

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

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, internau-
tas que nos assistem aqui por meio das redes sociais. Senhor Presidente, 
nós sabemos aí das fortes chuvas que vêm acontecendo no estado do 
Maranhão e principalmente aqui na região do Médio-Mearim, e a gente 
teve informações, por meio de algumas lideranças políticas, na cidade 
de Pedreiras, que a estrada que liga Pedreiras a Joselândia tinha cortado 
perto de uma ponte, na cabeceira da ponte, e, de antemão, nós entramos 
logo em contato com a SINFRA - Secretaria de Infraestrutura, com a 
Construservice, que é a empresa, o proprietário Eduardo DP, para que 
possa ser resolvido logo o problema. Ontem mesmo, o engenheiro da 
empresa já esteve no local para fazer toda a avaliação e já para requisi-
tar as máquinas necessárias para desobstruir a estrada, deixando ela tra-
fegável. E nós sabemos que as chuvas deterioram essas estradas, onde 
eu quero aqui agradecer tanto a Construservice como a Secretaria de 
Infraestrutura e o Governador Flávio Dino, por nos atender. E fizemos 
já dentro da região de Médio-Mearim vários pedidos, como já foi feito 
o tapa-buraco na estrada que liga Pedreiras ao povoado Independência, 
em Peritoró, haja vista que no decorrer das chuvas já abriram novos 
buracos, pedimos também o tapa-buraco que liga Pedreiras a Lago da 
Pedra, que também já aparecem novos buracos, como também a estrada 
que liga o Cariri, município de Iguarapé Grande, até São Raimundo do 
Doca Bezerra, que já foi feito, mas já apresenta novos buracos, como 
também a estrada que liga Lago da Pedra a Paulo Ramos, que essa está 
muito deteriorada, mas nós já tivemos a posição que assim que cessar 
as chuvas, irá ser feito o tapa-buraco. E a estrada tão sonhada que liga 
Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga juntando aí as duas princesas 
do Mearim, está fazendo de forma mais rápida essa trafegabilidade de 
Pedreiras e Bacabal. A gente vê que o nosso trabalho desde a época 
que eu era Vice-prefeito da cidade de Trizidela do Vale, onde fizemos 
uma comissão com os Vereadores de Trizidela do Vale e, na época, con-
versamos com a Governadora Roseana Sarney, mas não foi feito. E o 
Governador Flávio Dino esteve com a gente no município de São Luís 
Gonzaga, onde foi feita a assinatura do projeto daquela estrada, e o pro-
jeto da estrada já foi concluído, o início dessa estrada era para no ano 
passado, antes das eleições, mas, com o problema da pandemia, com o 
problema que a empresa ainda não tinha levado os seus maquinários 
até a obra para iniciar, ficou para iniciar este ano. Nós estamos aguar-
dando o posicionamento do Secretário Clayton Noleto e iremos fazer 
uma visita para que realmente tenha a data certa de início dessa estrada, 
porque nós podemos acompanhar aqui que existem obras também que 
com essa problemática da pandemia atrasaram, mas o povo vem a sofrer 
um pouco. Então, a gente requisita, o mais rápido possível, o início des-
sa estrada tão sonhada que é de São Luís Gonzaga a Trizidela do Vale. 
E, Senhor Presidente, a gente aqui também andando por toda região, 
acompanhando toda as problemáticas, nós temos aí uma grande pro-
blemática que eu sempre venho batendo na tecla, que é em Pedreiras, 
Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga, Bacabal, Arari, Vitória do Mea-
rim, ou seja, e todas as cidades que são banhadas pelo rio Mearim. Nós 
tivemos, no final de semana, a queda da ponte no município de Bacabal, 
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consequência também das fortes chuvas, das cheias do rio Mearim. Nas 
cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale, não é diferente, onde já há 
muitas pessoas desabrigadas. Pedimos o auxílio do estado do Maranhão 
na Secretaria de Saúde, onde se fizesse um cadastramento das pessoas 
que fossem desabrigadas e ali fazer o preventivo justamente para que 
essas pessoas possam, antes de ir para os abrigos, fazer seus exames, fa-
zer as suas testagens sobre o coronavírus, como também a requisição de 
alimentos para o restaurante, o aumento de alimento para o restaurante 
popular, para que esse alimento possa chegar tanto aos desabrigados 
como também chegar a essas pessoas autônomas, aos vendedores am-
bulantes, às pessoas carentes, às pessoas que estão sem empregos. Só 
para concluir, Senhor Presidente, é um pedido que eu faço até porque eu 
também estou entrando com a indicação, com o requerimento, para que 
essas pessoas que estão sendo desabrigadas, no estado do Maranhão, 
entrem logo como prioridade na questão do que se trata a imunização, a 
vacina da covid-19. Então, é muito importante porque, se nós estamos 
lutando é para que não seja feita aglomeração. O Estado fazendo decre-
tos para que as pessoas não se aglomerem, não saiam de casa, então o 
Estado e, principalmente, o município tem que fazer também a parte de 
imunizar essas pessoas que estão aí à beira de serem desabrigadas em 
decorrência da enchente. Então, Senhor Presidente, são essas as minhas 
reivindicações. Eu espero ser atendido o mais rápido possível, porque 
nós sabemos que as cheias aqui quando as águas, já que os lagos já estão 
cheios, quando dá uma chuva forte, automaticamente, o leito do rio já 
aumenta já desabrigando. E isso é importantíssimo para que todas essas 
medidas sejam tomadas, principalmente no decorrer das cidades que 
são banhadas pelos rios. E aqui exclusivamente as cidades de Pedreiras 
e Trizidela do Vale. Muito obrigado, Senhor Presidente.

III – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, nós entramos agora, iniciamos agora o horário re-
gimental da Ordem do Dia. Então, temos ainda três deputados inscritos, 
ficarão para próxima sessão. Ordem do Dia: Medida Provisória nº 343, 
de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os de-
putados que aprovam permaneçam com o estão. Aprovado. À promul-
gação. Medida Provisória 344/2021, de autoria do Poder Executivo (lê). 
O deputado Wellington do Curso se inscreveu para encaminhar o item 
2 e vai encaminhar logo também, junto, o item 3. O item 3, ele trata da 
concessão de auxílio combustível aos taxistas, mototaxistas e motoris-
tas de aplicativo e de auxílio emergencial para o setor de turismo e para 
o setor de eventos. Além de reduzir a carga tributária para segmento de 
bares, restaurantes e similares. Deputado Wellington, V. Ex.ª tem cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente! Bom dia, demais pares! Bom 
dia, Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que acompa-
nham por meio da TV Assembleia. Presidente, na verdade, será bem 
simples. Eu fiz a solicitação para que pudesse fazer o encaminhamento. 
É porque a luta de oposição, Deputado Adriano, Deputado César Pires e 
Deputado Wellington do Curso, e principalmente Deputado Wellington 
e Deputado César Pires. Deputado Adriano, todas as vezes assina co-
nosco, assina na oposição é por isso que o citei. Mas eu estou fazendo 
referência, principalmente do Deputado César Pires que a gente tem 
cobrado transparência do Governo do Estado com relação a origem dos 
recursos para pagamento de auxílios e desde do primeiro dia de ses-
são, nós cobramos o pagamento de auxílios ao Governo do Estado a 
diversas categorias, isso não foi feito, nós inclusive apresentamos onde 
os recursos poderiam ser retirados, onde existem esses recursos, então 
existem recursos, o Governo do Estado poderia usar o FUMACOP, que 
é um Fundo de Combate à Pobreza. Nós temos acumulado em mais 
de setecentos e dez milhões de reais, inclusive Deputado César Pires, 
trouxe uma grave denúncia na semana passada da retirada desse recurso 
do FUMACOP e nós estamos trazendo uma outra solicitação hoje, um 
requerimento para que o governo possa apresentar de onde ele vai tirar 
esses recursos para o pagamento desses auxílios. Nós não somos contra, 

nem eu e nem o Deputado César Pires e nem o Deputado Adriano. Nós 
somos favoráveis. Não só favoráveis, nossa luta é uma luta da oposi-
ção. É uma luta encabeçada pelo Deputado César Pires, pelo Deputado 
Wellington e pelo Deputado Adriano. É uma luta encabeçada pelo De-
putado César Pires, pelo Deputado Wellington e pelo Deputado Adria-
no. É uma luta nossa de oposição. Então nós cobramos do Governo do 
Estado, o Governo do Estado ficou omisso, ficou calado, mudo, não 
falava nada, não dizia, mas agora começou a falar de auxílios e nós esta-
mos querendo saber a origem desses recursos. Então não simplesmente 
fazer o pagamento. Mas como fiscalizador do Executivo, fiscalizador 
do recurso público, nós estamos cobrando do Governo do Estado, a ori-
gem desses recursos, para que nós possamos inclusive, com o deputado 
César Pires e com o deputado Adriano, para que nós possamos pedir a 
ampliação desses auxílios. Então, para que nós possamos contemplar a 
ampliação desses auxílios, nós precisamos saber do Governo do Estado 
que não tem transparência, qual a origem dos recursos. E é por isso que 
apresentamos o requerimento, eu vou apresentar também levar ao gabi-
nete do deputado César e do deputado Adriano, para que possam assinar 
em conjunto e nós estamos solicitando a origem dos recursos para o 
pagamento dos auxílios da Medida n° 341 e da Medida Provisória n° 
345. Então, era isso que tínhamos para o momento, Senhor Presidente. 
Somos favoráveis, estamos votando a favor do auxílio, mas queremos 
ampliar o auxílio e queremos transparência de onde estarão saindo os 
recursos para o pagamento desses auxílios. Era o que tinha para o mo-
mento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em votação o item 2 da pauta. Medida Provisória n° 344. Os Deputa-
dos que aprovam permaneçam como estão. Quem quiser votar contra 
se manifeste. Aprovado. Vai à promulgação. Medida Provisória n° 345 
autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de auxílio combus-
tível aos taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos, de auxílio 
emergencial para o setor do turismo e para o setor de eventos, reduz 
a carga tributária para segmentos de bares e restaurantes e similares, 
institui o programa social vale gás para o enfrentamento das adversida-
des decorrentes da pandemia da covid, bem como altera a Lei 10.305, 
de 04 de setembro de 2015, a Lei 8.044, de 19 de dezembro de 2013, 
e a Lei 10.203, de março de 2015, e dá outras providências. O Depu-
tado Wellington do Curso já encaminhou. Vamos colocar em votação. 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Se 
forem contrários, se manifestem. Aprovado. À promulgação. É o item 
4 da pauta, Senhores Deputados. Projeto de Lei nº 147, de autoria do 
Poder Executivo (lê). Em votação. Os Deputados que aprovam perma-
neçam como estão. Se forem contrários, se manifestem. Aprovado. Está 
inscrito para encaminhar o Deputado César Pires. V. Ex.ª tem cinco 
minutos, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) – Presidente, que Deus abençoe a todos nós. Antes de iniciar isso, 
eu quero comungar com o Deputado Wellington do Curso no que pese 
eu também ser defensor, inclusive fui um dos primeiros que encaminha-
ram o ofício ao Governador desses auxílios, mas me inquieta uma coisa, 
tanto é que fiz o documento ao Secretário de Cultura, à Secretaria de 
Fazenda e à Secretaria de Planejamento. Presidente, não estão no Portal 
da Transparência essas ajudas. Eu sou a favor, mas fica muito cômodo 
dizer que vai dar, mas para quantos? Quantos foram alcançados? E eu 
vejo esta Casa, se nós colocássemos hoje, Presidente, todo respeito, a 
Assembleia Municipalista do Estado do Maranhão, não estava errado, 
porque nós cobramos de Prefeitos comportamentos e nos esquecemos 
de cobrar do Estado, ainda perdemos uma fatia das nossas prerrogativas 
de se fiscalizar o Estado. Se alguém me disser até o final, Presidente, 
qual a origem do recurso e quantos foram já beneficiados por esse pa-
cote que nós aprovamos agora. Eu sou a favor, mas pelo governo do 
Estado não tem. Onde estão, no Portal da Transparência, esses mínimos 
detalhes? Quantas pessoas alcançadas? Eu não sei. Pode muito bem ser 
um gesto político, mas sem consequências práticas do que nós estamos 
fazendo. Eu quero que seja prático. Eu sei que não pode ser tudo, eu te-
nho compreensão disso, mas é preciso que a gente tenha esclarecimento 
disso, Presidente, senão, a Assembleia perde. Volto a frisar: 50% do seu 
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poder é de fiscalizador, mas, Presidente, veja bem em relação aos R$ 
180 milhões. Eu queria que o relator, que eu não sei nem quem é, mas aí 
até que eu entendo nesse processo de pandemia e tudo, explicasse para 
nós onde são essas estradas que vão ser beneficiadas, esse detalhamento 
das estradas, porque, com o fracasso que está aí, era preciso ser feito. 
Onde vai ser contraído esse empréstimo? Qual o percentual que vai ser 
cobrado de juros? E qual a expectativa temporal de prazo para o gasto 
desses recursos? É preciso esse detalhamento. E foi justamente essa 
oposição que hoje é governo, na época que eu defendi o recurso lá atrás 
como líder, que me cobravam esse tipo de comportamento, e nós tive-
mos que mostrar. Agora eu não vejo esse indício de preocupação que 
era dos R$ 180 milhões. O governo está quebrado, extremamente que-
brado, com uma dívida passiva altíssima de Restos a Pagar. E agora está 
contraindo mais um empréstimo, aumentando mais a dívida, e olha que 
foi rolado no passado que a presidente da República liberou para que 
não pagasse a dívida. O Estado contraiu muita dívida, sem resultados 
práticos, e as estradas dos reparos estão sendo feitas, são reparos de me-
nino, de engenharia paquidérmica, acéfala, e não uma engenharia capaz 
de corresponder aos gastos, para que os arranjos, que nós estamos ven-
do, sejam uma resposta. E agora se aproveita da pandemia, do fracasso 
que teve, eu vi gente cobrando aí porque foi desmontado determinado 
hospital de campanha. Entretanto, aqui, o do Estado ninguém cobra, 
que foi desmontado bem aí no nosso quintal para poder ser remonta-
do em outro lugar, como se ali fosse a glória, a redenção de tudo. Se 
nós tivéssemos pagado 20 lanchas, teria sido mais barato e o povo não 
teria morrido. E agora vem empréstimo, e qual o detalhamento desse 
empréstimo? Quais são as estradas detalhadas que nós vamos gastar? 
E quanto é o orçamento disso? Porque deve ter. Para se chegar a uma 
conclusão de R$ 180 milhões, não se chega de ordem aleatória. ‘Não, 
pede aí. Quanto? 180; Não, pede 200. Não brigamos, encontramos um 
ponto de equilíbrio, 180’. Mas nós não sabemos por quanto foram fei-
tas essas estradas. O governo tem apenas um ano de gestão, um ano e 
pouquinho, um ano porque termina em março sua gestão, então, até 
que esse empréstimo saia, para onde que vai ser gasto? Como que nós 
vamos pagar isso? Qual a quantidade de dívida que o governo já tem? 
Esse que foi feito aí ano passado e que ainda não foi pago, onde esse di-
nheiro da dívida foi colocado à disposição do povo do Maranhão? Quer 
dizer, esses detalhamentos, o governo camufla. Nós não despertamos 
nada para isso. Ele passeia em cima da nossa boa vontade e a gente não 
vê resposta, Presidente. Eu acho que a Casa precisa ter compreensão, 
ser menos municipalista, largar de cobrar só de prefeitura. Nós somos 
Deputados para cobrar de governo, sem perder de vista, evidentemente, 
os fracassos dos municípios lá na sua campanha, mas não colocar isso 
como pressuposto básico da nossa campanha e do nosso mandato. É 
preciso que haja os mesmos equívocos cometidos, os pressupostos co-
metidos pela Prefeitura são de igual pronta colocados pelo governo do 
Estado, e a gente não une forças para fiscalizar. Quem é dos discursos 
que tem a não ser elogios ao governo? Então, se o governo tiver essa 
coisa mais nababesca que existe no mundo e que a gente não tivesse 
nada a reclamar. Nós estamos diminuindo o nosso tamanho e daqui a 
um dia, eu volto a dizer, seremos um cargo extinto a vagar, porque me 
parece que a gente não está compreendendo, mas nós vamos provar 
agora, eu não vou votar nesse empréstimo. De já antecipo? Qual é o 
juro? Onde são feitas as estradas? Como foi que o relator se apropriou 
para dar um termo técnico ou para construir o relato sem observância? 
Quando alguém faz crítica, que é parlamentar, passou a ser oposição 
e não porque teve visão crítica. Nós vamos ficar agora míopes? Todo 
mundo míope? Sem poder fazer nada? São essas coisas que eu digo. 
Eu volto a refinar, Presidente, me explique, até o final do mandato, me 
diz onde buscar, onde está sendo gasto esse dinheiro dessas ajudas? 
Quantas pessoas beneficiadas por cada projeto de um programa desse? 
Quais são as pessoas beneficiadas, onde se encontra no Portal da Trans-
parência? De onde veio o recurso? Foi retirado de onde? Remanejado 
de onde para poder fazer tudo isso? Eu não estou dizendo que a ajuda 
é errada, pelo contrário, eu sou a favor da ajuda, eu defendi a ajuda, e 
não fico colocando o pé no governo, como se o governo fosse uma pa-
naceia, o remédio para todas as coisas, não, eu sei que há dificuldades, 

mas eu queria o mínimo necessário, que era transparência, e não tem. 
O quantitativo alcançado foi 10? Tudo bem, só tinha para 10. Foi 50? 
O que não pode é se apropriar de mídias caríssimas, que nós estamos 
gastando, aprovado por esta Casa, para mentir. O governo é mentiroso, 
ele pode até estar dizendo o certo de dois, três, mas o restante, o costu-
me comunista é horrível, é horrível o que fazem em relação a isso. Mas, 
se V. Ex.ªs da Casa quiserem continuar, tudo bem, faz parte, mas que 
expliquem para mim: não, é porque nós aprovamos o projeto, agora está 
como programa. Não tem problema, eu não estou querendo a questão 
nomenclatural, se é projeto, se é programa, parece coisa academicista. 
Não é isso. Eu quero uma realidade prática do que está acontecendo, 
Presidente. Desse empréstimo, do mesmo jeito. O dinheiro do arrola-
mento da dívida, onde foi gasto, Senhor Presidente? Qual é a dívida 
real do Estado? Nunca sabemos disto, já pedi, ninguém me informa. 
A dívida total de restos a pagar do Estado é altíssima, Presidente, e de 
onde vem esse dinheiro agora para fazer isso? Então, essas mentiras que 
o governo nos leva a provar, a não discutir, a ser escravos dos nossos 
erros, dos nossos medos de perder conquistas nos fazem míopes, cegos, 
atrelados em determinadas coisas sem necessidades. Não podemos se-
quer ser críticos porque é condenado a ser oposição. Não podemos ser 
críticos porque aquilo não procede. Não podemos ser críticos porque 
tem que criticar a Prefeitura e não o Estado, porque todos os nossos 
desejos, as nossas ambições, às vezes incalculadas, sem saber para onde 
vamos. Será que a gente não sente vergonha diante de uma tela e fica 
aqui envergonhado de levantar a mão e só fazer apologia ao nada, às 
estradas deterioradas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César, peço que conclua.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Concluo, Senhor 
Presidente, dizendo que nós vamos aprovar mais uma ignorância do 
governo, mais uma subtração dos nossos direitos sem detalhamento, 
sem riqueza de detalhes, nós vamos aprovar esses 180 milhões de reais. 
A consciência me recomenda não votar, Presidente. Obrigado pela sua 
tolerância de sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Deputado Rafael Leitoa, pela liderança do governo, 
vai encaminhar por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Bom, Senhor Presidente, rapidamente, só antes de entrar no 
encaminhamento do item 4 da pauta que trata do projeto de lei do Po-
der Executivo, a contratação da operação de crédito, eu quero fazer um 
comentário sobre a medida provisória que trata dos auxílios. Primeiro 
que os recursos obviamente são de ordens da conta do Tesouro do Esta-
do, do Tesouro Estadual, e segundo que dentro da própria Mensagem e 
dentro da própria Medida Provisória estão especificados os critérios, os 
valores de quanto serão os auxílios, quem será beneficiado, como será a 
forma de cadastramento, é impossível a essa altura o Governo do Esta-
do dizer valores de forma exata de quanto vão ser disponibilizados para 
esses auxílios, até porque precisamos do número de pessoas que serão 
habilitadas a receber os auxílios. Acho que é uma medida importante 
e digo aos senhores talvez única no país com relação ao pagamento 
desses auxílios emergenciais. E aqui eu quero parabenizar o Governo 
do Estado que sensivelmente nesta medida provisória são 5 auxílios 
diferentes, nós temos aí o auxílio combustível, nós temos auxílio ao 
setor do turismo, nós temos o programa social Vale Gás, temos redução 
de carga tributária e também temos auxílio ao setor de eventos, coisa 
que poucos Estados deste país estão fazendo. Então aqui parabenizo o 
Governo do Estado pela sensibilidade de conceder esses auxílios e os 
critérios estão aqui na Medida Provisória e no projeto de lei, talvez o de-
putado César e o próprio Deputado Wellington não tenham se atentado. 
Mas o governo não se omite de forma alguma de prestar nenhum outro 
esclarecimento. Mas é obviamente após a concessão desses benefícios, 
nós teremos ali um valor que será concedido. Agora, Senhor Presidente, 
eu queria, colocar o seguinte aspecto com relação ao item 4 da pauta. 
Na própria mensagem também do Governo do Estado fala quais serão 
as obras que serão atendidas por esse empréstimo. O programa Mara-
nhão Forte na própria mensagem, Deputado César Pires nem sequer 
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teve o trabalho de ler a mensagem enviada pelo Governador Flávio 
Dino. Está aqui, além da construção de pontes sobre o rio preguiças, 
por meio do Programa Maranhão Forte, serão promovidas, a melhoria 
e pavimentação da rodovia MA-211, entre os municípios de Central do 
Maranhão e Bequimão. Melhoria da pavimentação da rodovia MA-247, 
entre os municípios de São Luís Gonzaga e Trizidela do Vale. Execução 
dos serviços de conservação da rodovia MA-006 entre os municípios 
de Grajaú e Formosa da Serra Negra. O período previsto para imple-
mentação de todo projeto é de 31 meses. Certo? E outras informações 
que, de fato, não constam na mensagem, inclusive as que o Deputado 
César se referiu. O custo dessas implementações. Deputado Yglésio que 
também solicitou algumas informações, acredito que já tenha chegado 
a ele também. Que é o valor de cada uma dessas ações. A melhoria, por 
exemplo, de pavimentação entre os municípios Central do Maranhão e 
Bequimão que todos nós sabemos que é uma região de solos moles. É 
uma região que precisa de uma engenharia técnica mais avançada, algo 
parecido em torno com essa duplicação até o Campo de Peris. Uma obra 
que está estimada em valor de noventa milhões de reais, a execução de 
39km. A melhoria da pavimentação São Luís Gonzaga e Trizidela do 
Vale, um a reivindicação antiga desta região. Uma estrada importante 
que liga dezenas de municípios da região Central do Estado e está no 
projeto de 39 milhões de reais, em torno de 26,6 quilômetros. A ponte 
sobre o rio Preguiças, em torno de 250 metros de ponte e de concreto, 
em torno de 20 milhões e os serviços de conservação da MA-006, que 
estão previstos 31 milhões em torno de 92 quilômetros. E dizer que isso, 
com certeza, além de trazer o desenvolvimento econômico de imediato, 
na geração de emprego, principalmente nesse momento difícil que nós 
atravessamos, também implementa turismo, implementa transporte, lo-
gística para o estado todo. Tem outras informações que eu gostaria de 
acrescentar, que a carência e nós estamos autorizando o governo a fazer 
a operação de crédito e obviamente com informações mais detalhadas 
e concretas, serão emitidas na assinatura do contrato que, por exemplo, 
a carência deve ser em torno de 18 a 36 meses, deputado Cesar Pires, 
com até 180 meses para o pagamento, com a garantia do FPE, Fundo de 
Participação dos Estados e a taxa de juros em torno de 180% do CDI, 
que é a taxa interbancária, que hoje está em torno de 2,75% ao ano. 
Ou seja, sendo ela 180% do CDI, dá algo em torno de 4,95% ao ano. 
Então, Senhor Presidente, as informações estão claras, é uma operação 
de crédito para melhorar a vida dos maranhenses, tenho a certeza que 
são investimentos importantíssimos. O deputado Zé Inácio, na sessão 
passada, solicitou um requerimento de urgência que não foi necessário, 
pois a CCJ já aprovou o projeto e já tramitou nas comissões temáticas. 
Porque sabe da importância dessas obras, principalmente para o povo 
da Baixada, deputado Glalbert que conhece bem a Baixada. Então, são 
obras importantes que esperamos que seja concretizada a operação de 
crédito e obviamente essas obras cheguem lá na ponta do cidadão ma-
ranhense e aí eu peço a compreensão de todos os colegas para que apro-
vemos esse Projeto de Lei para beneficiar o Estado do Maranhão. Eram 
essas as minhas considerações, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Em votação, os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. 
Aprovado. Vamos registrar os votos contrários. Registrando o voto con-
trário do Deputado Wellington do Curso, César Pires. Deputado Yglésio 
vou já lhe passar a palavra. Deputado Wellington, Questão de Ordem? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Presidente é que na verdade eu estava inscrito ou para 
discutir ou para encaminhar o projeto, eu acho que houve uma falha de 
entendimento aí com a Mesa, com o Bráulio e havia pedido inclusive 
para discutir e não me foi dado a oportunidade para discutir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Não, deputado Wellington, V. Ex.ª combinou conosco de pedir um 
espaço ao final da votação para registrar o seu voto e V. Ex.ª está com 
a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Presidente, só ratificando então. Os 03 projetos 
da pauta 18, 19 e 20, eu vou deixar só para o final, mas, esse na ver-
dade estava mantido, eu vou só fazer algumas considerações e muito 

embora já tenha sido aprovado, só para fazer algumas considerações, 
por gentileza. O Governo do Estado do Maranhão faz um novo em-
préstimo, mas a gente tem que levar em consideração que quando a 
pessoa faz um empréstimo é porque está precisando, está passando por 
necessidade, isso vale para o cidadão comum, vale para uma empresa 
e vale também para as entidades públicas: governo, prefeitura, e cau-
sa-nos estranheza o Governo do Estado estar fazendo empréstimo. E 
causa estranheza, por quê? Porque o Governo do Estado tem em caixa 
setecentos e dez milhões do FUMACOP, o governo arrecadou mais de 
cinco bilhões, nos últimos cinco anos com ICMS, só nos dois primeiros 
meses de 2021, por exemplo, já arrecadou quase quinhentos milhões de 
reais só com ICMS dos combustíveis, então o governo tem dinheiro em 
caixa, é um governo que tem recurso, ele vai fazer um novo empréstimo 
com a justificava de recuperar rodovias, a entrada de Central Bequi-
mão com a ponte, uma obra que está parada, uma obra que há quatro 
anos se arrasta, dinheiro jogado fora, o Governo do Estado também já 
fez um empréstimo quatrocentos e quarenta e quatro milhões de reais 
inclusive enterrou cento e cinquenta milhões de reais aqui na obra do 
Araçagi, prolongamento da Litorânea, dizendo que ia construir o BRT, 
fizeram uma camada de quase quarenta centímetros na área espera do 
BRT, não vai ter mais BRT, uma obra que o dinheiro foi jogado fora, 
dinheiro público jogado fora lá no Araçagi, dinheiro fundo de emprés-
timo será pago com o suor do trabalhador maranhense e o Governo do 
Estado quer fazer um outro empréstimo, inclusive citando aqui trecho 
da MA-006, nós em 2018 denunciamos que o governo tinha investido 
cinco milhões na 006 e a população estava fazendo tapa-buraco. Como 
que a gente vai aprovar novamente um empréstimo e o governo não 
tem transparência? Denúncia recente, Ministério Público investigando 
as obras do Governo do Estado, Procuradoria-Geral de Justiça abriu no 
último 25 um inquérito contra o secretário Clayton Noleto com relação 
às empresas que são beneficiadas, são as mesmas que nós já denuncia-
mos, como a Gomes Sodré e outras empresas, falta de transparência 
no Governo do Estado - falta de transparência no Governo do Estado - 
mais uma vez, falta de transparência do Governo do Estado. Vamos dar 
mais um empréstimo para o Governo do Estado, endividar o Estado do 
Maranhão, endividar a população para o governo fazer campanha para 
2022, é um absurdo, no último final de semana, eu passei pela MA-345, 
pela MA-325, estradas totalmente abandonadas e o governo já torrou 
um empréstimo que recebeu do governo Roseana Sarney, sete anos de 
governo Flávio Dino e nada fez, sete anos de governo Flávio Dino e 
que ia ajudar o Governo Federal a recuperar rodovias federais, se não 
recupera nem as rodovias estaduais. E agora nós já tivemos o emprés-
timo de 444 milhões e agora quer fazer mais um empréstimo de 180 
milhões com a justificativa de recuperar rodovias, nós vamos continuar 
cobrando, vamos continuar fiscalizando e pedindo apoio do Ministério 
Público, para essas obras, para essas rodovias e principalmente, com 
esses recursos de empréstimo, quem vai pagar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, conclua, por gentileza

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – vou 
concluir, Senhor Presidente, quem vai pagar e com o suor do trabalha-
dor maranhense, sacrificadamente pelo Governo do Estado do Mara-
nhão que não tem controle das contas públicas, da administração do 
dinheiro público e quer massacrar o trabalhador maranhense. É o que 
eu tinha para o momento, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Senhores Deputados, nós vamos agora para o item 5 da pauta. Eu estou 
vendo aqui o aceno dos deputados Yglésio e acho que Vinícius Louro, 
eu vou passar a palavra aos dois, mas observando que já não cabe mais 
discussão desse tema, se for por uma Questão de Ordem, vou ceder 
a palavra e vamos apreciar o próximo item da pauta, que é o item 5. 
Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Senhor Presidente, 
não deixa de ser uma Questão de Ordem porque eu tentei encaminhar, 
eu inclusive enviei uma mensagem para V. EXª, eu creio que não teve 
como olhar aí, mas ainda tempestiva para me inscrever para a discus-
são. Fato é que essa questão do empréstimo, primeira coisa, a gente não 
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tem nenhuma intenção, zero, zero, tenho zero intenção de atrapalhar o 
que quer que seja feito em benefício do Maranhão, só que uma opera-
ção de crédito, ela precisa ser entendida pelos membros da Assembleia, 
desde a semana passada que a gente está tentando obter informações em 
relação a esse empréstimo para saber o que vai ser feito, tendo em vista 
que tem sido praxe muito recurso público ser desperdiçado em obras 
de qualidade ruim duvidosa, e muitas vezes a gente sabe que isso não é 
uma deliberação do secretário, por exemplo, da infraestrutura. Então, a 
gente vem pedindo há vários dias. Pedi alguns dias para o Simplício, a 
questão é porque ele me ligou, não fui eu que fui atrás dele, ele me ligou 
para me dar essas informações, ontem, ele mandou um ofício justamen-
te com esses dados aí que o deputado Rafael Leitoa falou da operação 
de crédito que a gente teve que fazer com o Banco de Brasília, por conta 
da nota do Maranhão ser ruim e dificultar o empréstimo com um juro 
mais baixo, mas tudo bem, a carência vai ser de 18 a 36 meses, ou seja, 
não vai ser com o governo Flávio Dino que vai haver a adimplência 
desse empréstimo. Vai começar já no final do governo aparentemente 
do Brandão e quem suceder o Brandão, ou se o Brandão eventualmente 
for reeleito Governador do Estado. Fato é que é um empréstimo que 
ficou para o final do ano que vem ou para o próximo governante ini-
ciar o pagamento. É uma parcela grande? Não é uma parcela grande, 
uma parcela pequena que cabe no bolso. Fico triste de não ter recebido 
tempestivamente o que o Deputado Rafael Leitoa recebeu e apresen-
tou, porque para mim é muito mais interessante defender o empréstimo 
que fosse bom para o Estado com, obviamente, recursos dimensionados 
adequadamente do que me estressar como tem sido praxe na relação 
com o governo em relação a pedido de informação. Eu não entendo qual 
a dificuldade. Está aqui. Tem um parecer técnico que, numa primeira 
lida em leitura dinâmica, não me parece ter nenhuma escabrosidade. 
Tive a oportunidade de conversar com o Clayton, hoje pela manhã, por 
19 minutos, ao telefone, em que ele me falou, claro, não foi um parecer 
técnico, mas ele pelo menos estabeleceu as linhas gerais do que está 
sendo colocado, e eu já vi com uma tendência a votar favoravelmente 
porque foi explicada a situação. Agora o que a gente lamenta? A gente 
lamenta que haja uma dificuldade em ter transparência com a Casa. Eu 
vou falar pela última vez: antes de tomar qualquer tipo de direciona-
mento diferente na minha postura nesta Casa, eu estou na base, o meu 
histórico de votações mostra isso, só que o salário que o povo do Ma-
ranhão paga e o custo do meu gabinete não é apenas para eu ficar aqui 
dizendo “sim”, apertando dedo e ficando parado. Eu quero contribuir 
e eu só consigo contribuir se eu tiver dados. Hoje, como muito bem o 
Clayton falou, inteligência coletiva é um dos principais princípios de 
gestão administrativa bem-sucedida. Isso aqui já é uma coisa que eu es-
tou colocando paráfrase na verdade, e é real isso, um empréstimo como 
esse, claro, mostra uma fragilidade financeira do Estado, começa a dar 
sinais de fragilidade financeira porque a gente, para fazer pavimenta-
ção, tapa-buraco, nós vamos gastar metade disso com pavimentação e 
tapa-buraco, e é um empréstimo pequeno, diga-se de passagem, claro, 
haverá impacto positivo principalmente na finalização desse acesso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Então, o que a gente 
quer deixar muito claro é que, primeiro, ninguém quer atrapalhar nada, 
a gente quer colaborar, mas precisa que seja respeitado. Sabe qual a 
impressão que dá, Senhor Presidente? É que é assim: as informações 
ficam para mostrar que o Deputado não vai receber informação por bir-
ra e, se for isso, eu lamento, porque eu não faço nada por birra para o 
líder de governo, em plenário, depois da coisa ser aprovada, apresentar. 
E aí fragiliza muito, não sou eu, não. Não é o Deputado Yglésio, sabe 
por que, Senhor Presidente? Sabe por que, Deputado Rafael? Tenho 
grande consideração por V. Ex.ª. Sabe por quê? O governo do Estado, 
representantes do governo do Estado, alguns pelos quais eu tenho muito 
carinho, por exemplo, o Deputado Marcelo Tavares, que é um amigo 
de longa data, o Governador Flávio Dino que tem muita coisa que eu 
aprovo em relação à gestão dele, a gente quer aqui é colaborar. Agora, 
lamentavelmente, se for feito esse tipo de tensionamento, é claro que 
vai se construir uma relação entre Parlamento e Executivo que só tem 

dois caminhos: uma é a subserviência plena desta Casa, que eu tenho 
absoluta certeza de que os colegas não assim desejam; e a outra é um 
tensionamento que leva a muitas fricções desnecessárias. Então, espe-
ro que a gente tenha maturidade para pactuar, para construir as coisas 
juntos na Assembleia. Eu estou à disposição, sempre estive, já defendi 
pautas muito mais difíceis aqui nesta Casa com o governo do Estado. 
Que eles não se esqueçam disso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, é uma Questão de Ordem. Quando foi colocada a questão dos au-
xílios emergenciais, eu só queria chamar a atenção pela a flexibilização 
deles, haja vista que vou dar um exemplo: houve o auxílio emergencial 
aí que foi aprovado para todos os artistas, poetas, compositores, canto-
res, e o que me chamou atenção é que a cidade maranhense do século, 
que é a cidade de Pedreiras, a cidade de João do Vale, foi a cidade que 
menos foi agraciada com o auxílio emergencial da cultura. Um exem-
plo: só foram dois aprovados da cidade de Pedreiras. Conversei com 
alguns cantores e há uma burocracia de uma vasta documentação que 
pede, por exemplo, que sejam feitos vídeos de 40 minutos com a banda, 
com todo mundo, para mandar e dar entrada na Secretaria de Cultura. 
Ou seja, há muitas bandas que contratam um baterista, um baixista, um 
guitarrista, mediante pagamento de cachê, então imagina o artista hu-
milde, que não tem o que comer, tendo que pagar um estúdio, contratar 
um câmera para fazer toda uma produção para que possa dar entrada 
na Secretaria. Ou seja, vai gastar mais para receber o auxílio do que o 
dinheiro que ele vai receber. O auxílio é para atender às pessoas que 
necessitam, então o importante é ter desburocratização desse processo 
de inscrição para recebimento do auxílio. Então, é só isso que eu tenho 
a pedir, que realmente esses auxílios sejam aprovados, nesta Casa, de 
forma que as pessoas possam se inscrever e ter acesso a esse recurso. 
Era só isso, Presidente. E obrigado pela Questão de Ordem. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Item 5 da pauta. Parecer n° 131/2021, da CCJ, em Redação Final (lê). 
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Parecer n° 148, da CCJ, em Re-
dação Final ao Projeto de Lei 014, de autoria do Deputado Dr. Yglésio 
(lê). Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Parecer 149/2021, da CCJ, ao Projeto de Lei 
651 de autoria do deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à sansão. Parecer 118, de autoria da CCJ, contrário ao Projeto 583, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Os Deputados que desejam 
manter o parecer da CCJ permaneçam como estão. Os que forem con-
trários ao parecer da CCJ, ou seja, favoráveis ao projeto se manifestem. 
Mantido o parecer. O projeto vai para o arquivo. No item 09, o Deputa-
do Duarte, que é autor do projeto, pediu um adiamento. Ele está sendo 
retirado da Ordem do Dia neste momento. Item 10. Projeto de Lei de 
autoria do Deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Projeto de Lei nº 137, de autoria do Deputado Neto Evangelista 
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam perma-
neçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 031, de 
autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Projeto de Lei nº 037, de autoria da Deputada Daniella Tema 
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permane-
çam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 001, oriundo do Parecer nº 165, de autoria da Comissão de Justiça 
e Cidadania, que aprova o pedido de reconhecimento do estado de ca-
lamidade pública no Estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. 
O Deputado Zé Inácio e o Deputado Yglésio estão acenando. Deputado 
Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) – 
Senhor Presidente, que quero simplesmente fazer só uma Questão de 
Ordem, antes de iniciar a votação desses decretos legislativos, que re-
conhece o estado de calamidade pública nos municípios, na verdade, a 
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Questão de Ordem, e solicitar à Mesa, que na próxima sessão, inclua, 
veja a possibilidade de incluir na Ordem do Dia, um projeto de lei, de 
nossa autoria, que foi dado entrada em junho do ano passado, ele já tem 
o Parecer da CCJ, no final do ano passado, em dezembro do ano pas-
sado, que estabelece requisitos para decretação, para reconhecimento, 
melhor dizendo, para reconhecimento por parte desta Assembleia, de 
estado de calamidade pública nos municípios, porque nós reconhece-
mos o momento da crise sanitária que o Brasil todo está vivenciando, 
a necessidade de estabelecer, reconhecer estado de calamidade pública, 
em alguns municípios, mas nós estamos fazendo isso sem nenhum cri-
tério, simplesmente acatando os decretos autorizados pelos prefeitos, 
encaminhado, baixado pelos prefeitos, encaminhado à Assembleia, en-
tão eu faço essa Questão Ordem, porque o nosso projeto já está com o 
Parecer favorável da CCJ, alguns meses, tem Parecer favorável muito 
antes da chegada desses novos pedidos de reconhecimento de calami-
dade e o nosso projeto, que seria para estabelecer critérios, ele não foi 
ainda colocado na Ordem do Dia, então, eu faço, na verdade, um apelo, 
essa questão de ordem para fazer um apelo para que na próxima sessão 
possa incluir esse projeto para que os próximos pedidos de calamidade 
pública, decretado pelos municípios do Estado do Maranhão, ainda que 
tenhamos interesse de colaborar e autorizar seja minimamente feito por 
meio de critérios definidos por nós, definido em lei. Era isso, Senhor 
Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito Bem, Deputado Zé Inácio, vamos já fazer um esforço para colo-
car na Ordem do Dia da próxima sessão. Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) 
– Eu volto a tratar dessa questão desses decretos de calamidade dos 
municípios, do Governo do Estado, inclusive pedi vista de alguns na 
primeira sessão, nos outros eu não, tendo em vista que já há um enten-
dimento majoritário de que vão aprovar mesmo, que vão dar cheques 
em branco aí para os prefeitos fazerem o que quiser, para o Governo 
fazer o que quiser até o final do ano também, lamentavelmente, eu acho 
que não tem base, substrato para a maioria desses decretos, a maio-
ria dessas prefeituras aí ainda estão com recursos de covid dentro das 
contas bancárias, a pandemia já começou a chegar no platô, daqui em 
diante, é só redução, aqui no primeiro semestre, se, eventualmente, ti-
ver algum novo surto, alguma coisa, é para o mês de dezembro, isso 
aí deve começar novamente, eu espero estar errado, inclusive porque 
tenho esperança que todos estejamos vacinados até o final do ano, o que 
me chama atenção em algumas situações, e aí eu lamento mesmo, que 
foi sinalizado pelo Deputado Rafael, pelo líder do Governo, o nosso 
amigo aqui, uma alteração do Decreto Estadual para que mantivesse 
apenas os 180 dias, a questão da instauração da calamidade, tendo em 
vista que para mim a gente está vivendo uma situação de emergência 
e não um estado de calamidade, até porque tecnicamente um estado de 
calamidade ele precisa ter uma comprovação de uma queda de receita 
de 8,33% ou isso em relação ao ente público. Em relação ao ente priva-
do de pelo menos de 25% dos entes privados, então precisaria ter essa 
comprovação, e ao contrário, nossa arrecadação proporcionalmente em 
relação ao ano de 2020 ela tem aumentado nos três primeiros meses 
em relação ao ICMS, o ICMS, principalmente dos grandes conglome-
rados de supermercados que fazem o que querem aqui no Estado, né? 
Esse Estado de calamidade foi aprovado aí a toque de caixa, isso la-
mentavelmente vai jogar a questão das emendas impositivas para que 
os deputados possam mandar para suas bases alguma coisa para poder 
atender as suas bases, tendo em vista que há uma série de expectativas 
geradas em relação a nós, deputados, nesta Assembleia, e vamos ficar 
mais um ano aí a depender da boa vontade do Governo, o Deputado 
Rafael disse que há uma negociação em curso com o Secretário Rubens 
Júnior para fazer um decreto regulando, disciplinando essas emendas 
no período de pandemia, eu quero crer, de fato, isso vai acontecer, mas 
de toda forma me manifesto a minha tristeza com as coisas da forma 
que elas têm sido conduzidas, as matérias têm sido aprovadas na base 
de uma relativa violência institucional com essa Casa e em algumas 
vezes até um certo assédio moral, isso para quem se intitula um governo 
democrático termina sendo algo contraditório e eu peço que o governa-

dor, que é o comandante em chefe aí maior do Estado, ele reflita sobre 
que a Assembleia ela merece ser olhada, tudo que a gente quer que 
essa Assembleia seja vista a grandeza que ela deve ter, eu acho aqui, a 
maioria imensa, quem não quer disputar um mandato de deputado fe-
deral, quer se reeleger, quer continuar servindo o povo do Maranhão, e 
lamentavelmente a gente está em uma grande disparidade de armas em 
relação aí aos candidatos secretários do Governo do Estado que quando 
precisam fechar um compromisso político, eles basicamente entregam 
uma direção de uma unidade de saúde no interior do Estado, resolvem 
uma situação relacionada a um fornecimento de insumos agrícolas, tem 
uma série de coisas aí que estão acontecendo e que caso não seja olhada 
a Assembleia da maneira que a Assembleia deve ser vista, a gente vai 
precisar colocar aqui porque de fato a gente vai estar incorrendo numa 
disparidade de armas que pode configurar eventualmente um abuso de 
poder econômico e político aqui. Faço a pergunta ao final e reflexão a 
todos os colegas que me escutam agora: quantos de vocês ainda de fato 
querem ser deputados na próxima legislatura? E se de fato é isso que 
a gente vai permitir que essa Casa seja tratorada de rotina aqui, e falo 
isso sem qualquer mágoa no coração, falo isso abrindo meu coração 
de fato mesmo para o povo do Maranhão. Como o deputado Welling-
ton diz, eu vou parafrasear aqui uma frase que ele gosta bastante: Amo 
ser deputado. Eu amo isso aqui. Eu amo ser deputado representar o 
povo do Maranhão mesmo. Quem me conhece sabe que isso aqui não 
é da boca para fora, quero continuar a servir, quero ter oportunidade 
de mandar projetos e ações para os municípios que votaram em mim, 
para as pessoas que acreditaram no nosso trabalho, porque lá... discurso 
nesta Casa não ganha eleição. Lamentavelmente, trabalho legislativo 
não ainda é observado pela população e cogitado no momento do voto, 
lamentavelmente, nós estamos muito atrás. Então assim, para eu não 
ficar deprimido, para eu não deixar essa máquina executiva moedora 
de sonhos alheios, acabar com as coisas que eu acredito, eu peço ao 
governador, aos seus auxiliares que mude a relação com o Parlamento. 
Peço inclusive a V. Ex.ª, Presidente, que é um homem de diálogo, é uma 
pessoa que tem uma visão de estadista, uma visão de futuro, não deixe 
essa Casa Legislativa perecer nessa passagem de transição aí no final do 
governo do Governador Flávio Dino e ao novo governo que se avizinha. 
Eram essas as palavras. Nosso muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Antes de chamar o Deputado Wellington, que não sei se vai fazer 
o encaminhamento ou se vai fazer uma questão de ordem, importante 
que fique claro para todos que esses decretos das prefeituras que são 
encaminhados pelos senhores prefeitos, quando nós aprovamos aqui o 
decreto, nós não estamos dando carta branca para que ele use o recurso 
público da forma que entender. O que o decreto reconhecendo o estado 
de calamidade pública permite, são procedimentos mais céleres na con-
tratação de serviços ou aquisição de produtos. Agora, óbvio que todos 
os prefeitos que forem fazer as suas aquisições e os seus contratos ainda 
que tenham um decreto de calamidade estabelecendo o estado de cala-
midade pública, eles têm que observar a legislação vigente. Observar as 
vantagens de melhor preço, qualidade do serviço. Então, de nenhuma 
forma, nós estamos entrando neste mérito aqui. Se o gestor municipal, 
ele desobedecer de alguma forma a legislação, ele vai responder junto 
aos órgãos de controle, quer seja o Tribunal de Contas do Estado, o 
Ministério Público Estadual, Controladoria-Geral da União, se se tra-
tar de recursos federais, Tribunal de Contas da União, ele tem a res-
ponsabilidade de prestar conta. O decreto apenas permite contratações 
mais ágeis, nunca em detrimento do interesse público ou em prejuízo 
ao erário. E esse caso especificamente com relação ao combate à pande-
mia e aí como é que nós aqui na Assembleia, nós vamos dizer que, por 
exemplo, vou escolher um dos que estão na Ordem do Dia, o município 
de Lago da Pedra ou o município de São Domingos, ou o município 
de Pinheiro ou o município de Balsas, como é que nós aqui vamos di-
zer que se o prefeito democraticamente eleito na cidade, alguns dos 
quais, pode ser coincidentemente ser adversários de um de nós ou de 
um dos senhores, como é que nós vamos poder dizer que não está em 
estado de calamidade, em especificamente na questão da saúde, se nós 
estamos vendo a situação da pandemia no estado. Então, se nós aqui 
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e aí eu não estou formando um juízo, por exemplo, quanto ao Projeto 
de Lei do Deputado Zé Inácio, que provavelmente estabelece critérios 
importantes a serem observados. Enfim, só fazendo essas ponderações 
para que fique claro por que nós estamos tratando com celeridade esses 
decretos que estabelecem um estado de calamidade. É um compromisso 
da Assembleia, dos 42 deputados com o Maranhão, esses projetos que 
dizem respeito ao combate à covid, terem a preferência da apreciação 
pelos deputados. E claro, evidentemente, é sempre bom lembrar que 
esta Casa, é uma Casa onde prevalece a vontade da maioria, todos têm 
direito de concordar, de discordar, de votar contra, mas é preciso en-
tender e respeitar que este aqui é um ambiente plural, e essa é uma das 
grandes vantagens do Poder Legislativo, é que aqui não é uma cabeça 
decidindo, aqui, nós nos reunimos e decidimos de acordo com aquilo 
que entendemos ser o mais correto. Deputado Wellington, V. Ex.ª está 
com a palavra. V. Ex.ª tem cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) – Senhor Presidente e demais pares, mais uma vez, nós 
estamos diante de uma votação muito importante e nessa votação im-
portante, a gente estabelece alguns critérios com relação à decretação de 
calamidade pública, somos 42 deputados, Deputado Wellington como 
oposição ele faz alguns questionamentos pertinentes, nós votamos a fa-
vor de todos os decretos de calamidade pública, tanto o Governo do 
Estado como o de algumas prefeituras que encaminharam para a As-
sembleia, mais uma vez, eu vou votar a favor, tanto Governo do Estado 
como as prefeituras que estão encaminhando. Só que nós não podemos 
permitir que os gestores públicos seja do Governo do Estado ou das 
prefeituras se utilizem do decreto de calamidade pública para fazer con-
tratações, para fazer compras sem licitação, a bel prazer, como se não ti-
vesse fiscalização, e é por isso que eu peço também a compreensão dos 
deputados não só de oposição, não só o Deputado Cesar Pires, deputado 
Adriano, deputados de oposição, mas que todos possamos fiscalizar e 
alguns têm um olhar voltado para a prefeitura, alguns deputados voltam 
o olhar para a prefeitura e não têm o olhar voltado para o Governo do 
Estado. Hoje, por exemplo, nós já tivemos um deputado questionando a 
Prefeitura de São Luís, a eleição já acabou e o deputado continua como 
se fosse eleição, cobra da Prefeitura de São Luís, o que não tem coragem 
de cobrar do Governo do Estado, cobra transparência da Prefeitura de 
São Luís, de um prefeito que tem apenas 03 meses e não tem coragem 
de cobrar do Governo do Estado. Cobra dos hospitais particulares, mas 
não tem coragem de cobrar do Governo do Estado, cobra transparência 
da Prefeitura de São Luís, de um prefeito que tem apenas 03 meses e 
não tem coragem de cobrar do Governo do Estado. Cobra dos hospitais 
particulares, mas não tem coragem de cobrar da Secretaria de Estado do 
Maranhão. Cobra que a Prefeitura de São Luís tenha transparência com 
relação aos gastos públicos, mas não tem coragem de cobrar os oitenta e 
quatro milhões destinados para publicidade gastando o dinheiro público 
com o que o Governo do Estado faz no horário nobre da televisão bra-
sileira. Então faz uma fiscalização em relação à Prefeitura de São Luís, 
na gestão do Prefeito Eduardo Braide, com apenas 90 dias, e acredito 
que tenha transparência, todos os dados são públicos, mas nós precisa-
mos ter uma atenção que a fiscalização tem que ser para todos, tanto 
para Prefeitura quanto para o Governo do Estado e essa é a nossa preo-
cupação com relação à calamidade pública, nós não podemos permitir 
que nós façamos uma votação, aprovemos na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão e o Governo do Estado faça contratação, faça 
compra sem licitação, a bel prazer, como se não tivesse fiscalização, 
como se não tivesse Ministério Público, como se não tivesse Tribunal 
de Contas do Estado, como se não tivesse a Assembleia Legislativa 
tratorando e passando por cima de tudo. Para finalizar, parabenizar o 
discernimento do Deputado Zé Inácio pela brilhante explanação com 
relação aos Decretos de calamidade pública e também ao Deputado 
Yglésio. Mas eu queria dizer ao Deputado Yglésio que, infelizmente, 
que infelizmente, ele irá se decepcionar, porque eu já estive na Base do 
Governador Flávio Dino, eu conheço como o Governador Flávio Dino 
faz e de forma traiçoeira, maquiavélica, ele não reconhece o trabalho da 
Base, o trabalho de seus deputados e eu durante meu primeiro ano de 
mandato, eu votei sempre a favor do Governo do Estado, como ainda 

continuo votando aquilo que é importante para o estado do Maranhão 
e para a população, mas consegui erguer a minha cabeça, levantar a 
minha cabeça e não baixar para tudo que o Governo do Estado, os seus 
asseclas, secretários queriam que fizessem na Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. Eu sinto muito informar ao Deputado Yglé-
sio, que ele vai passar por uma grande decepção ainda no ano de 2021 
com relação ao decreto de calamidade pública, com relação às Emendas 
Impositivas e pode ter certeza que o Governo do Estado já tem os seus 
escolhidos, nós temos uma grande quantidade de secretários já gastando 
dinheiro público fazendo campanha antecipada para 2022 com adesivo, 
com estrutura, com equipe viajando, falando que o prefeito, amarrando 
o prefeito e é isso que vai acontecer diante do olhar dos deputados da 
Base, eu já falei isso uma vez e estou repetindo. Voltem o olhar de vocês 
para o passado, para a eleição de 2018, deputados da base do Governa-
dor Flávio Dino que foram traídos, que foram prejudicados, que foram 
perseguidos e que votavam e defendiam o desgoverno Flávio Dino, en-
tão, infelizmente, Deputado Yglésio, V. Ex.ª terá aí a decepção ainda no 
ano de 2021, infelizmente, tenho muito respeito a V. Exa. comungo de 
tudo que V. Exa. falou, as preocupações que V. Ex.ª. tem, pediu vista 
do processo de empréstimo, e fez isso com muita competência, com 
muita coerência, mas pode ter certeza que não tem reconhecimento do 
Governo do Estado. E, por último, defendendo a oposição, Deputado 
Adriano, Deputado César Pires, com relação ao posicionamento e 
a fala do Deputado Rafael Leitoa dizendo que o Governo do Estado 
teve sensibilidade e está agora implantando auxílios, vergonhosamente, 
Deputado Rafael Leitoa, vergonhosamente, tardiamente, V. Ex.ª vem 
dizer que o Governo do Estado teve sensibilidade, sensibilidade não, 
cobrança do Deputado Wellington, cobrança do Deputado César, 
cobrança do Deputado Adriano, cobrança da Oposição, ele não teve 
sensibilidade, agiu tardiamente e ainda não tem transparência, o 
Governo só está dando auxílio porque foi cobrado, só está dando auxílio 
por que foi constrangido, e só está dando auxílio, graças ao trabalho 
incansável da Oposição. Parabéns, Deputado Wellington, parabéns 
Deputado César, parabéns Deputado Adriano! Era o que tinha para o 
momento, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Para encaminhar, Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apar-
tes. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) – Eu quero duas coisas, Presidente, uma, é que eu não costumo 
citar colegas, o Deputado neófito, Rafael Leitoa, que nunca exerceu um 
cargo de gestor público e consequentemente não pode saber nada do 
que significa isso, vive apenas sobre as amarras das suas ambições pes-
soais e não pode se libertar e não enxergar nada. A questão não é a leitu-
ra dos valores que estão ali, é o que gerou essa leitura, é preciso que se 
saiba que para poder gerar essa leitura é preciso ter uma licitação de um 
projeto, um projeto que vai avaliar esses custos dali dessa estrada. Não é 
colocar a situação de ordem aleatória, e isso não está dentro do bojo do 
projeto, não está dentro do bojo do projeto, mas a sua visão míope não 
lhe permite enxergar de outra forma, se não for de forma intempestiva, 
de forma desconexa com a realidade pugnar em favor dessa situação 
do Governo, portanto é isso que eu me refiro. A questão dos juros, V. 
Ex.ª não disse o percentual, qual é a organização que está botando aí, 
bote aí, bote juros, mas já alguém disse que os juros estão maiores por 
quê? Porque o Estado está inadimplente, por isso que eu perguntei os 
juros, inadimplente por quê? Desceu para uma letra que não lhe permite 
aferir juros menores e isso foi causado dentro do governo que V. Ex.ª 
hoje lhe lidera. Se aumentou os juros é porque caiu de letra por conta 
das inadimplências, eu perguntei e declarei aqui aonde foi colocado o 
dinheiro do não pagamento das dívidas, que foi arrolada por questão da 
pandemia, também não me foi respondido. A ausência de informação 
tem algum alcance ... mas colegas nossos da base de governo que aqui 
declarado dessa forma também. Portanto V. Ex.ª não disse nada, o que 
V. Ex.ª disse é o que está ali no projeto, e de onde foi gerado esses 
custo? Me traga por favor na próxima sessão, eu não sei se terá amanhã 
ou na terça-feira, mande para o meu gabinete oficialmente, por favor! 
Pelo meu e-mail institucional dizendo como foi que licitou o projeto do 
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edital ... agora ou não só você pode responder, porque só você é deten-
tor dessas informações técnicas e nenhum de nós, pelo menos onde eu 
saiba, não somos, portanto você não respondeu exatamente nada. Dois, 
quando eu lhe disse o quantitativo é que eu quero saber desde o ano pas-
sado se nós continuarmos a colocar a responder só quando as pessoas 
preencherem aquele edital, aquela norma, aquelas exigências, vão mor-
rer, porque vai chegar já, já final de abril e ninguém recebeu justamente 
no momento mais crítico da pandemia, quase ninguém recebeu nada, 
quase ninguém recebeu nada. Me parece quando o governo não quer dar 
cria uma série de exigências de SEI, e não sei o que em prefeitura e nãos 
dá o dinheiro. Portanto eu quero a relação dos que já ganharam. Ah, mas 
ainda não completou. Quando é que vai completar? Quando é que vai 
completar? Mas mesmo assim vai ter alguém, me cite 10. O Deputado 
Vinícius Louro foi muito feliz, citou os dois, e citou que era o artista do 
século. Olha bem, só tem dois. E o que ele colocou da exigência tem ali 
é de alguém que não quer dar. Um sujeito que está morrendo, que está 
numa linha dos 12,8%, vivendo na baixa linha de pobreza ganhando 85 
reais, vai ter dinheiro para fazer instrumento de quê? Para gravar vídeo 
de quê? Senhores, é um absurdo! É nesse sentido que eu quero colocar, 
é indefensável, mas traga o quantitativo, você tem espaço, mande para 
o meu gabinete quantos ganharam, elenca, crie um leque de nomen-
clatura, sem praticidade e sem efeitos. Não responde nada, há quanto 
tempo meu pedido está na secretaria de como é que gera o Programa 
FUMACOP e em que foi gasto e ele não me respondem. Por que não me 
respondem? E eu disse se o governo está tirando empréstimo pequeno é 
porque está quebrado; está quebrado, não se trata de grande ou peque-
no, mas se trata do porquê que vai ser tirado isso. É isso, nesse sentido 
que eu quero colocar para V. Ex.ª, Deputado, não se amarre nisso, traga, 
se gerou um projeto que é 90 milhões, o governo licitou o projeto para 
poder fazer o exame físico da obra, para gerar o quantitativo da obra aí 
que vem fazer o projeto de execução da obra. Mas eu te perdoo, V. Ex.ª 
ainda não passou ainda de um líder de um governo, só isso. Na hora que 
V. Ex.ª experimentar algo mais profundo, V. Ex.ª vai ter uma visão mais 
profunda de compreender a distância do que está se pedindo. V. Ex.ª não 
tem isso, quantitativo beneficiado das pessoas, explica para mim onde 
está no Portal da Transparência, ah! Mas V. Ex.ª está lendo projeto. 
Eu estou aprovando projeto aí, mas agora transformou projeto em ação 
e ação em programa. Não me interessa essas questões nomenclatura 
como eu disse academiciza, isso é um projeto, um programa sem ação. 
Também não interessa, parece coisa assim de capa. Não é isso, eu quero 
que V. Ex.ª me mande para mim isso aí, qual foi o processo licitatório do 
projeto que gerou esses custos. Não tem. Me mostra. Se tiver, parabéns! 
Eu não estou. É meu papel de cobrar, só isso. Se eu acertei ou não, que 
importa. Mas a sociedade tomou conhecimento. Esse é que é meu papel. 
Quantas pessoas foram beneficiadas? Se amanhã, eu vou até pergun-
tar pela ... do Deputado Vinicius, vou começar a ligar agora. Quantas 
pessoas no município que eu tenho relação, foram beneficiadas. Por 
qualquer programa emergencial do governo. Se foi mil, eu bato palmas. 
Porque isso é importantíssimo. Ninguém é contra não. Todos nós somos 
a favor. Eu vou votar essas situações tudo de emergência que passar 
aqui eu voto e nem sequer discuto. Porque eu acho que é de uma grande 
importância. O que eu não posso é o governo gastar dinheiro de mídia 
de uma coisa que não está executando da forma que ele está vendendo. 
Não está. Gente, preste atenção, esse é o nosso papel. Se o deputado 
trouxer depois, duas mil pessoas. Eu bato palmas. Só isso, presidente. 
Eu voto a favor de todos os auxílios, do estado de calamidade. Eu acho 
que é importante, se ele errar depois, tem o TCU, tem o TCF, os órgãos 
de fiscalização, tem a própria Câmara Municipal e eu já aprovei tantos 
que agora seria uma incongruência minha eu não apostar. Mas eu que-
ro é isso. Eu quero transparência e quero que me traga a licitação dos 
projetos que gerou esses custos. Porque é assim que se faz, projeto para 
saber o valor e do valor que se licita. Mas neófito em gestão pública, 
que nunca exerceram jamais vão ter condição ou visão o de citar nome. 
Eu peço perdão dos meus pares, porque eu não gosto de citar nomes. A 
minha família, inclusive, quando assiste, não gosta. As duas vezes que 
eu tive que discutir com colega aí, não pense que eu recebi aplausos na 
minha casa, foi crítica dos meus filhos, crítica da minha mulher, crítica 

de todo mundo, porque acho que não é do papel, mas eu me irrito quan-
do alguém quer fazer brincadeirinha comigo. Não se atreva, V. Ex.ª e 
nem ninguém, Rafael. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado. Finalmente a Deputada Socorro, por cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Bom dia, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Bom dia!

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Obrigada. 
Eu até eu havia pedido a palavra pela ordem na questão do projeto do 
Deputado Zé Inácio, o Projeto de Lei n° 216/2020 e sobre esses decre-
tos legislativos do estado de calamidade. Na verdade, o meu objetivo 
é tratar, primeiro, parabenizar o Deputado Zé Inácio pela propositura e 
dizer que é importante realmente se ter uma normatização da concessão 
desse estado de calamidade. Eu que já fui prefeita, já pude usar desse 
expediente em outros momentos, momentos realmente em que V. Ex.ª 
ver a vida da população em um determinado município em situação 
de extrema gravidade por intempéries naturais e que a pandemia não 
é diferente. Porque a pandemia ela também ela vem, e eu considero 
como geógrafa que sou, principalmente por desastres ambientais, con-
sequências assim há anos e os milhares de anos que o homem vem 
trazendo na natureza. Trazendo essas pandemias, mas assim, eu queria 
com a minha fala é exatamente a preocupação do Deputado Zé Inácio, 
é de que a gente continue aprovando os decretos legislativos sem ter 
uma normatização para tal. Uma vez que esse encaminhamento é feito 
à Casa Legislativa Estadual, precisa haver a normatização. Eu queria 
me juntar a sua fala e pedir à Mesa que realmente aprovasse, em caráter 
de urgência, esse projeto de lei, que pudéssemos aprovar em caráter de 
urgência esse Projeto de Lei n° 216/2020 porque ele vai consubstanciar 
essa nossa decisão. Nós queremos, nós vamos aprovar, é importante, 
não poderíamos jamais negar isso aos municípios, aos administradores 
municipais, por conta desse estado de agravamento da pandemia, e da 
necessidade da celeridade da utilização e contratação de serviços por 
parte dos municípios, mas evidentemente o Projeto de Lei nº 216 que 
propôs o Deputado Zé Inácio, ele traz isso, essa regra, esse regramento 
de como fazer para poder ter transparência tanto no sentido do controle 
interno como no sentido do controle externo, todos os órgãos que acom-
panham a aplicação e a transparência de recursos públicos do estado 
do Maranhão. Então a gente sabe da integridade dos prefeitos, a gente 
sabe que os recursos precisam ser aplicados com essa integridade, mas 
é necessário ter um regramento para que ao aprovarmos continuarmos 
aprovando os decretos legislativos de pedido de calamidade possamos 
ter esse regramento. O Deputado Dr. Yglésio levantou uma questão 
importante que não está na propositura do Deputado Zé Inácio, que é 
a questão da temporalidade, por quanto tempo? Até dezembro, até 01 
ano, até 02 anos? Por quanto tempo vai durar esse estado de calamida-
de que necessariamente ele vai evoluir conforme a regressão ou não 
da pandemia, realmente nesse momento muitas incertezas ainda, tanto 
da ciência como nas administrações públicas, mas é preciso também 
estabelecer essa posição. Então o meu posicionamento aqui hoje é para 
alertar para isso. A importâncias dos decretos legislativos, a importân-
cia de votarmos aprovando, acatando esse pedido que isso é um pedido 
de socorro que os municípios fazem a nós, deputados estaduais, mas é 
preciso haver imediatamente a aprovação desse regramento para que 
também isso até dê mais condições do município saber o que podem e o 
que não podem fazer, se podem contratar serviços de terceiro, pessoal, 
se não podem, se podem contratar só recursos públicos oriundos de pan-
demia para prestação de serviços médicos, enfim, é preciso dar clareza 
e o seu Projeto traz essa clareza e eu gostaria a essa altura não provavel-
mente não sei se conseguiria emendar, mas teríamos que emendar essa 
questão da temporalidade que seja dado a esse pedido de calamidade 
pública referente à pandemia e essas observações eu faço porque vi 
essa necessidade nas discussões de hoje tanto no Projeto anterior que 
foi aprovado 147, que é uma preocupação com a transparência, que é 
uma preocupação com a boa aplicação dos recursos públicos porque o 
estado do Maranhão aparentemente um estado rico, mas tem as suas 
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dificuldades, então precisa termos um controle maior e fecho a minha 
palavra dizendo que no Projeto nº 147/21 que votei a favor do programa 
Maranhão Forte, eu fiquei com pena porque não vi o registro da MA-
040 aqui no município que liga Timon/Parnarama/Matões porque é uma 
área turística, é uma área de desenvolvimento econômico, mas também 
importante as demais áreas que foram apontadas pelo Governo do Es-
tado. O mais, eu quero fechar a minha breve fala hoje só fazendo um 
registro pela Páscoa ,desejando a todos uma Feliz Páscoa e ao mesmo 
tempo também pedir, Senhor Presidente, que o senhor inclua e eu fiz 
isso pessoalmente pelo seu WhatsApp, inclua no seu pedido de avanço 
do programa de vacinação, vacinação, no caso do Estado do Maranhão, 
para os farmacistas, para os empregados das farmácias que também li-
dam diariamente ou com acometidos ou com parentes e familiares que 
lidam com essas pessoas, assim como os mototaxistas, os motoristas de 
Uber e os taxistas que são pedidos aqui do meu município, e eu faço 
esse registro aproveitando essa minha participação, então parabéns pelo 
projeto, é oportuno, e deve exatamente ser aprovado mais rápido pos-
sível, porque ele traz isso mesmo, a legalidade, a moralidade, a publi-
cidade e eficiência na aplicação desse recurso em estado de calamidade 
pública, muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão, 
quem desejar votar contra se manifeste. Aprovado. Item 15. O Projeto 
Decreto Legislativo aprovado no item 14 vai à promulgação. Item 15 
Projeto Decreto Legislativo oriundo do Parecer nº 66/2021, de autoria 
da CCJ, aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade 
pública no município de Balsas. Em discussão. Em votação. Os de-
putados que aprovam permaneçam como estão com estão. Aprovado, 
vai à promulgação. Projeto do Decreto Legislativo 003, oriundo do Pa-
recer nº 185, de autoria da CCJ, aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no município de São Domingos no 
Maranhão. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Item 17, Projeto 
Decreto Legislativo 004, oriundo do Parecer nº 186, da CCJ, aprova o 
pedido de reconhecimento do estado de calamidade pública no muni-
cípio de Lago da Pedra. Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Item 
17, Projeto Decreto Legislativo 004, oriundo do Parecer nº 186, da CCJ, 
aprova o pedido de reconhecimento do estado de calamidade pública no 
município de Lago da Pedra. Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 005, oriundo do Parecer nº 001, de autoria da Comis-
são de Orçamento. (lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados que 
aprovam, permaneçam como estão (Este item 18 é relativo ao exercício 
financeiro 2015). Os que forem contrários se manifestem. Aprovado, 
como o voto contrário do Deputado Wellington do Curso. Item 19; Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 006, oriundo do Parecer nº 002, de auto-
ria da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. (lê). 
Em Discussão. Em Votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam 
como estão. Aprovado. Com o voto contrário do Deputado Wellington 
do Curso. Vai à promulgação. Projeto de Decreto Legislativo nº 007, 
oriundo do Parecer nº 003, de autoria da Comissão de Orçamento, Fi-
nanças, Fiscalização e Controle. (lê). Em Discussão. Em Votação. Os 
Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Com o 
voto contrário do Deputado Wellington do Curso. Vai à promulgação. 
Deputado Wellington V. Ex.ª pediu uma questão de ordem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Mais uma vez, obrigado Presidente Othelino, Presi-
dente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, eu aproveito 
mais uma vez Presidente, antes de iniciar a questão de ordem, parabeni-
zá-lo pela forma democrática, republicana que V. Ex.ª conduz os traba-
lhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, mesmo sendo 
oposição, são tão poucos na Oposição, mas tem direito a voz, direito a 
voto, direito à fala e o senhor sempre nos deixou bastante à vontade, 
então, mais uma vez, muito obrigado, o nosso reconhecimento, nossa 
gratidão a V. Ex.ª. E só justificando o meu voto contrário, o meu voto 
contrário a aprovação dessas três contas 2015, 2016, e 2017 pela falta 

de transparência do Governo do Estado, a nossa luta permanente por 
transparência e não temos essa transparência por parte do Governo do 
Estado, prova disso que vários requerimentos nós temos que judiciali-
zar e inclusive com relação às obras do Governo do Estado, recupera-
ção da Beira Rio, em Imperatriz, é um desses exemplos, vários ofícios 
encaminhados à infraestrutura e agora à Procuradoria-Geral de Justiça 
abre inclusive investigação com relação a essas obras, esses superfatu-
ramentos, direcionamentos de obras do Governo do Estado, então, não 
como votar a favor da aprovação de contas se nós não temos conheci-
mento se não tem transparência do governo que omite informações, o 
governo que omite dados, então por isso que eu estou votando contra a 
aprovação das contas 2015, 2016, 2017 .... por falta de transparência. 
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, os requerimentos de V. Ex.ª, que chegou aqui a 
tratar com o Bráulio, mas não ficou bem claro. Nós podemos transferir 
para próxima sessão, os requerimentos? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, se o senhor puder autorizar, na verdade, pode deixar todos, todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Agradeço a compreensão, deputado Wellington, a rotineira compreen-
são de V. Ex.ª. Ficam transferidos para próxima sessão. Agora, vamos 
para o item 21. Projeto de Decreto Legislativo nº 008 oriundos do Pa-
recer nº 194, de autoria da CCJ (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à pro-
mulgação. Projeto de Decreto Legislativo, oriundo do Parecer nº 207, 
de autoria da CCJ (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. São re-
querimentos agora à deliberação do plenário, os itens 23, 24 e 25 ficam 
transferidos para próxima sessão e o item 26, Requerimento nº 138, de 
autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). O deputado se inscreveu para 
encaminhar o requerimento. V. Ex.ª tem cinco minutos. Caiu a conexão 
do Deputado Zé Inácio. Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o projeto 
fica incluído na próxima sessão. Requerimento, de autoria do Deputado 
Dr. Leonardo Sá. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à delibe-
ração da Mesa. Os itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Não, 
só até o 37. Ficam transferidos para a próxima sessão. Requerimento 
nº144, de autoria do Deputado Sá. (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores 
deputados, o requerimento anterior nº 144, item 38. É à deliberação da 
Mesa. Requerimento nº 144. Como vota a Deputada Andreia Martins 
Rezende?

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - É o Requerimento n° 144, de autoria do Leo-
nardo Sá?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Isso. Para retirar uma moção. Está retirado de tramitação.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Pará, está online? Requerimento deferido. O meu voto, no 
caso, fica sendo o segundo voto. Item 39. Requerimento n° 145, 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 
- Aprovado. Deferido. Item 40. Requerimento n° 146, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Cleide Cou-
tinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento. Os itens 41 e 42, o Deputado Yglésio pediu 
retirada. Encerramos a nossa Ordem do Dia, Senhores Deputados, Se-
nhoras Deputadas. O Deputado Zé Inácio Lula estava inscrito para fazer 
o encaminhamento do requerimento que já foi inclusive aprovado. V. 
Ex.ª gostaria de fazer alguma observação, Deputado Zé Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Não, Senhor Presiden-
te. Na verdade, eu só peço um minuto para fazer um rápido registro que 
é parabenizar a direção da Casa na sua pessoa, parabenizar também o 
sistema de comunicação da Assembleia pelo importante documentário 
que foi feito e divulgado na semana passada em homenagem ao Dr. 
Jackson Lago pela passagem dos 10 anos do seu falecimento. Destacar 
que o Sistema de Comunicação da Assembleia, além de divulgar com 
muita competência os nossos trabalhos, os trabalhos dos Deputados, 
o dia a dia da Casa, tem feito reportagens e documentários homena-
geando ilustres maranhenses. Essa homenagem que foi feita pela TV 
Assembleia, divulgada também pela Rádio Assembleia, que contou 
com o depoimento da Dra. Clay Lago, do Aziz, um grande companhei-
ro político do Dr. Jackson Lago, contou com o depoimento de V. Ex.ª, 
Presidente. Foi importante porque registra um momento da história de 
uma das maiores lideranças políticas do estado do Maranhão, dos maio-
res líderes populares da nossa história e que deixou um grande legado 
quando passou pelo governo do Estado. Quando passou por três ve-
zes à frente da Prefeitura de São Luís, deixou uma marca na educação, 
principalmente aqui na capital São Luís, onde ele teve oportunidade de 
governar por três mandatos. Também está registrado na história como 
uma liderança política que ajudou a construir, ao lado do saudoso tam-
bém Leonel Brizola, o PDT que continua um partido muito forte no 
Brasil e no estado do Maranhão. Então, eu não poderia deixar passar 
em branco e mais uma vez parabenizar V. Ex.ª pelo trabalho que vem 
fazendo à frente da Assembleia e fortalecendo o Sistema de Comunica-
ção da Assembleia. E aí parabenizar todos aqueles que estão à frente e 
dirigiram esse documentário. Então, todos que fazem a TV Assembleia, 
o Complexo de Comunicação da Assembleia e V. Ex.ª estão todos de 
parabéns. Uma justa homenagem ao grande líder Jackson Lago que fez 
história no estado do Maranhão. Era esse registro que eu queria fazer 
e obrigado pela tolerância do tempo mais uma vez, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor Presiden-
te, na mesma linha do Deputado Zé Inácio, queria parabenizar a Assem-
bleia Legislativa por celebrar 10 anos da passagem do Ex-governador, 
o saudoso Jackson Lago, para o plano espiritual, deixando aqui um le-
gado principalmente na vida de muitos e muitos maranhenses, mas na 
vida de muitas outras lideranças políticas do estado do Maranhão que 
tiveram a oportunidade de conviver, mas principalmente aprender com 
o Dr. Jackson Lago, com sua visão como prefeito, como governador, 
como homem do povo. Guardo grandes memórias ao lado do Doutor 
Jackson Lago. Sempre quando ia ao interior do estado, à nossa cidade 
de Timon, sempre muito bem recepcionado e com muito investimentos 
pelo curto espaço de tempo que teve a oportunidade de governar o es-
tado do Maranhão. Foi graças ao Dr. Jackson que conseguimos ter uma 
Fundação Cidadania, Templo da juventude, pavimentação asfáltica e 
inúmeras obras por todo o estado do Maranhão. E ali a gente segue a sua 
linha ideológica de fazer política para as pessoas. O PDT é um partido 
ao qual eu sou filiado desde a adolescência. Militei, aprendi a teoria 
política, o bem público com relação principalmente da nossa liderança 
do Chico Leitoa, de grandes amigos desse documentário. Então, eu fico 
muito lisonjeado de poder estar hoje como deputado do PDT, defenden-
do os ideais que Dr. Jackson plantou no interior do estado do Maranhão. 
Sobre isso, Deputado Othelino, Presidente, caros colegas, não entendi a 
fala agressiva e desnecessária do colega Deputado César Pires, quando, 
de fato, não ofendi, mas ele, quando afirma não saber quais as obras que 
seriam beneficiadas pelo empréstimo que esta Casa acabou de aprovar, 
dessa autorização, de fato ele sequer leu a mensagem ou então quis co-
locar os colegas, como de costume do Deputado, colocar que esta Casa 

não sabe o que está fazendo aqui. Acredito, Deputado César Pires, que 
todos nós saibamos, de fato e com certeza, o que estamos fazendo aqui, 
as medidas provisórias que aprovamos, projetos de lei que aprovamos. 
Infelizmente, sua fala sempre é na intenção de diminuir os colegas. A 
mensagem é clara quando diz quais os investimentos serão realizados 
com a operação de crédito, mas ocorre que sempre o Deputado quer 
falar, mas não quer ouvir. A sua fala, além de agressiva e desnecessá-
ria, talvez tenha também outra característica: V. Ex.ª não me conhece 
de fato, apesar da convivência de mais de seis anos com V. Ex.ª. Sou 
engenheiro civil, pós-graduado em obra pública, eu fui servidor público 
federal, eu prestei serviço para a Codevasf, eu sei de fato o que eu estou 
fazendo aqui. Agora V. Ex.ª parece que está perdido quando me agride 
dizendo que eu sou um reles líder do governo. Eu posso dizer que V. 
Ex.ª é um reles Deputado hoje de oposição que sente saudade do Palá-
cios do Leões, mas não é a minha linha, gosto muito de V. Ex.ª, até peço 
desculpa se se sentiu ofendido, até porque eu tenho um grande respeito 
por V. Ex.ª, só acho que, quando falamos, podemos ouvir também. Mui-
to obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputada Mical Damasceno, habilite o áudio novamente. Deputada 
Mical, nós não estamos lhe ouvindo. Agora sim, vamos lá. Cortou de 
novo o áudio. Acho que precisa desconectar o fone de ouvido. Agora 
sim, vamos lá. Ficou sem áudio novamente. Experimente tirar o fone 
do celular ou do terminal. Peço que entre em contato com a Deputada 
para dizer que nós não estamos ouvindo. Enquanto isso, vou chamar a 
Deputada Thaiza. V. Ex.ª está com a palavra.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL (sem 
revisão da oradora) – Bom dia, Senhor Presidente, bom dia aos colegas. 
Quero ressaltar rapidamente a importância de parabenizar o governo 
do Estado diante dessa pandemia que mais uma vez tem a curva exis-
tente crescendo de forma assustadora. Eu acho que eu e o companheiro 
Yglésio estamos acompanhando, estamos de frente de plantão nesses 
hospitais do estado e nós temos visto e nos deparado com situações 
realmente de calamidade. Então, parabenizar o Secretário de Saúde 
Carlos Lula e nosso Governador pelo empenho, pela dedicação e mais 
uma vez pela superação de inaugurar o anexo da Marly Sarney, uma 
alta complexidade que no estado é referenciado em covid e que tem 
recebido todos os pacientes de covid do Maranhão, de pacientes graves. 
O governo não tem medido esforços para que possa realmente realizar, 
acompanhar e prestar atendimento a esses pacientes. Então, assim, eu 
sou prova viva do que estou vivendo lá, do que estou acompanhando, 
do que tenho presenciado durante os plantões, assim como o compa-
nheiro Yglésio tem presenciado nos hospitais onde ele está de plantão. 
E é um esforço árduo, porque nós sabemos a dificuldade da economia, 
nós sabemos da dificuldade hoje dessa implantação de serviço, mas um 
serviço realmente exemplar. Parabenizar até o Instituto Acqua pelo be-
líssimo trabalho e organização que ali foi implantada de forma rápida e 
eficaz. Falando da calamidade, saber dos municípios onde os hospitais 
macrorregionais estão com 100% dos leitos ocupados. Primeiro, nós 
vimos o pedido de calamidade do Prefeito Eric, de Balsas. A Secretaria 
de Estado foi lá e constatou realmente o estado de calamidade. Hoje o 
Prefeito de Pinheiro também emite um decreto solicitando, porque o 
Hospital Regional Antenor Abreu não é um hospital referência de co-
vid, porém tem recebido pacientes de toda a região, de 42 municípios, 
tem estabilizado e tem esperado esses leitos surgirem dentro do macro, 
porque a dificuldade de mandar para São Luís se torna diferente. Acho 
que Dra. Helena, que já foi Secretária de Saúde, entende do que eu estou 
falando, sabe dessa dificuldade. Então, aqui eu só quero parabenizar e 
dizer a importância e que nós possamos avaliar com cautela essa difi-
culdade, esse pedido de calamidade dos Prefeitos porque realmente a 
situação é crítica, a situação é grave. Hoje o Brasil perde em torno de 
três mil vidas por dia e é algo que, no Maranhão, não tem sido diferente, 
apesar de todo o esforço do governo do estado. Eu tenho constatado, eu 
tenho aqui, eu sou uma Deputada que, quando é para criticar, eu critico, 
quando é para elogiar, realmente é elogiado. Eu tenho visto que, neste 
momento, o governo do Estado não tem medido esforços para entrar 
no combate à covid, tem referenciado os hospitais macrorregionais, 
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dividido em ala amarela, ala vermelha, ala UTI. Colocado intensivis-
tas, colocado médicos. Ainda assim, não tem sido suficiente. Vou dar 
exemplo de São Paulo que, dentro desse período de pandemia, abriu 
mais leitos do que na França e, ainda assim, não tem sido suficiente. E 
essa é uma realidade do Maranhão. Então, que nós possamos realmente, 
com cautela, com cuidado, com carinho, poder analisar esses estados de 
calamidade e ajudar esses municípios porque nós estamos ajudando a 
salvar vidas, nós estamos ajudando realmente a salvar vidas. Convido 
os colegas que são médicos para, nesse momento, nós darmos aquilo 
que é a nossa formação de origem, que é salvar vidas, que é ofertar uma 
melhor qualidade de vida e aliviar a dor nesse momento. Então fica aqui 
realmente o meu apelo. Ficam aqui os meus parabéns ao Governador, 
ao Secretário e à equipe da Secretaria de Saúde que não tem medido 
esforços para realmente combater esses índices assustadores em todo 
o Maranhão e que tem ajudado a salvar muitas vidas. Então, esse é o 
meu pedido, essa é a minha fala de hoje, esse é o meu apelo aos nobres 
colegas Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Glalbert Cutrim. A Deputada Mical já conseguiu restabelecer 
o áudio? Deputada, vou já chamá-la. Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, bom dia! Bom dia a todos os Deputa-
dos, Deputadas. Senhor Presidente, eu vou rapidamente aqui tocar em 
alguns assuntos, mas primeiro eu vou fazer referência à fala do Deputa-
do Zé Inácio, do Deputado Rafael Leitoa sobre um vídeo, uma espécie 
de documentário sobre a história do saudoso Jackson Lago. Não tive a 
oportunidade de fazer parte do partido ainda quando ele era o coman-
dante e que, com muita maestria, ele conduziu à época. A minha família 
que fazia política não era da base do Governador Jackson Lago, mas ele 
sempre tratou todos com muita educação, com muita prudência. Sempre 
nas questões para o bem do povo do Maranhão, ele foi muito solícito. 
Então, eu quero parabenizar V. Ex.ª e toda a equipe da TV Assembleia 
que pôde ter esse cuidado de contar a história desse grande cidadão 
maranhense que foi referência em todo o país como governador, como 
pessoa e como político que era e que muito nos honra de hoje fazer parte 
desse partido que tem o nome dele gravado na história. Segundo lugar, 
eu queria também registrar a entrega de 17 ônibus escolares ontem pelo 
governador, os quais foram adquiridos por emendas de bancadas dos 
Deputados federais que, unidos, destinaram um valor para a Secretaria 
de Educação e o Secretário Felipe Camarão fez a compra dos ônibus, 
ontem, entregando junto com os Deputados federais para diversos mu-
nicípios, um dos quais cito: Olinda Nova, a cidade onde a minha família 
tem raízes, onde meu pai nasceu. Também minha cidade de Sucupira 
do Norte onde fazemos política. Fico muito feliz por essa parceria da 
bancada federal com o governo do Estado que vem trazendo frutos já 
desde o início do primeiro mandato do Governador Flávio Dino. Tam-
bém quero citar aqui a luta contra a covid que o Governador vem tra-
vando, guiando com muita maestria os rumos do nosso estado. A gente 
sabe o quanto está sendo difícil, o quanto está sendo complicado, mas 
o Governador Flávio Dino tem sido muito humano nessas questões, e 
a gente pode perceber aí já a queda dos números. O Deputado Yglésio 
falou, no início da sessão, em relação a isso, assim como os outros que 
fazem parte daqui da frente da saúde: a Deputada Helena, a Deputada 
Thaiza, o Deputado Antônio também, enfim, todos vocês que fazem 
a frente aí desse combate à covid. A gente fica feliz de ver o governo 
com suas ações fazendo efeito. Se Deus quiser, a gente vai sair desse 
período crítico o mais rápido possível. Não posso deixar também, Se-
nhor Presidente, de fazer um registro. Poucas vezes faço isso, mas não 
posso deixar de fazer o registro também do Diretor do Macrorregional 
de Pinheiro, o Dr. Caio Hortegal, que atende a gente numa presteza, 
numa educação muito grande, sempre tentando resolver os problemas. 
Às vezes, não tem como, a gente entende, mas é uma pessoa super so-
lícita, e eu não poderia deixar de fazer esse registro a ele pelo trabalho 
que vem exercendo na cidade em que a Primeira-dama da Assembleia 
é a Vice-prefeita, que V. Ex.ª faz política e a Deputada Thaiza Hortegal 
também faz política, todos nós aqui atuamos na Baixada e sabemos da 
importância da cidade de Pinheiro e do Hospital Macrorregional de lá 

que, repito, é muito bem coordenado pelo Dr. Caio Hortegal. Eram es-
sas as minhas palavras, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical Damasceno.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) – Bom dia a todos, Senhor Presidente, Mesa Diretora, 
quero pedir desculpas porque eu estava me adaptando aqui com o fone 
de ouvido e não deu certo. Senhor Presidente, meus nobres colegas De-
putados, saudades de V. Ex.ªs, espero brevemente nós estarmos reuni-
dos aí numa sessão presencial. Mas o que me traz aqui, eu serei bem 
suscita, dizer da nossa indignação, eu diria revolta também, porque a 
nossa liberdade está sob ataque, a nossa liberdade religiosa. Ainda há 
pouco, eu ouvi o Deputado Yglésio falando que ele ama ser Deputado, e 
eu diria também ainda mais: eu amo ser Deputada, mas principalmente 
representando o segmento cristão, segmento evangélico. Então, assim, 
nós tivemos, no sábado, uma notícia maravilhosa que foi do ministro do 
STF, Cássio Nunes, que liberou provisoriamente as celebrações religio-
sas presencias em todo o país, mas, infelizmente, vários ministros do 
STF se levantaram contra e também, Senhor Presidente, até presidente 
de partido, como foi com o presidente nacional do Partido Cidadania, 
se pronunciou e também deu entrada numa ação contra a decisão do 
Ministro Cássio Nunes. Eu fico, às vezes, me perguntando: rapaz, será 
mesmo se esses homens e mulheres que se levantam contra as cele-
brações presencias, mesmo nesse período de calamidade pública, nesse 
período de pandemia, será se eles creem em Deus? Eu peço a Deus 
misericórdia por eles, porque se levantar contra os cultos e missas e 
outras atividades, eu fico é com dó desse povo que se levanta, ai da-
queles que se levantam contra o Evangelho de Cristo. Eu quero aqui 
dizer, reconhecendo mais uma vez e agradecendo a todos os Deputados 
e ao meu Presidente por terem votado. Agora já seguiu para a sanção 
o Projeto de Lei 110/2020, que reconhece como essencial a atividade 
religiosa. O STF deixou por competência do Estado e dos Municípios 
essa questão de todas as decisões. Quando é agora, quando se fala em 
culto, celebrações de cultos e missas, uns se dividem, e isso é uma tris-
teza. O que estiver ao nosso alcance, e eu quero pedir aqui ao nosso 
Governador Flávio Dino que não se deixe levar porque eu sei que ele é 
um católico praticante, Presidente Othelino, pois, dificilmente, nas falas 
do Governador Flávio Dino, ele não cita alguma referência bíblica. Eu 
quero aqui pedir aos nobres colegas para que se juntem a mim para que 
a gente possa defender, até nas suas redes sociais, contra isso, contra as 
ações, essas manifestações de Presidente de partido e outras autoridades 
que são contra as celebrações de cultos e missas presenciais. Dizer que 
ajuda muito na saúde mental. Nós vivemos num país democrático, a 
liberdade religiosa garantida pela Constituição Federal. Mesmo nesse 
período, nós temos condições de funcionar desde que atendamos às exi-
gências sanitárias, e as igrejas fazem isso. Essas são as minhas palavras, 
Senhor Presidente. Dizer que nós não vamos desistir. Estamos sim reco-
nhecendo a atividade religiosa como essencial, mesmo na calamidade 
pública. Então, que os Prefeitos não possam fechar as nossas igrejas, 
é isso que eu peço a todos que estão me ouvindo neste momento. São 
essas as minhas palavras, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito bem, Deputado Wellington, V. Ex.ª está com a mão espalmada 
querendo fazer alguma Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, Questão de Ordem. Mais uma vez, muito obrigado. Parabenizo 
a sensibilidade do Deputado Zé Inácio e quero lembrar todo o docu-
mentário produzido em homenagem ao grande líder do Estado do Ma-
ranhão, Jackson Kepler Lago, e ao PDT. Aproveitar também para man-
dar um braço a todos os amigos do PDT, aos quais eu tenho respeito, 
nosso Vice-presidente Glalbert Cutrim que eu chamo de Presidente, é 
meu sempre Presidente e meu amigo Glalbert Cutrim, muito respeitoso, 
muito atencioso e um amigo que eu conquistei na Assembleia do Esta-
do do Maranhão. Tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos e ele 
sempre bem prestativo, sempre muito atencioso, nunca deixa a gente 
para trás, sempre valoriza, sempre respeita. Então, o meu respeito mui-
to grande pelo nosso Vice-presidente da Assembleia, Glalbert Cutrim, 
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e por todos os demais membros do PDT. Aproveitar para parabenizar 
também a comissão dos trabalhos do PDT no estado do Maranhão pelo 
Senador Weverton Rocha e parabenizá-lo pela condução dos trabalhos 
também. Fazendo uma última consideração, defendo a oposição, de-
fendendo o meu amigo César Pires, não tenho procuração para isso, 
mas quero pedir ao Deputado Rafael Leitoa que tenha mais um pou-
quinho de atenção com as suas palavras em respeito ao nosso grande 
mestre César Pires que sempre foi muito atencioso, muito respeitoso 
com todos os Deputados. Faz oposição com muita responsabilidade e 
não ataca ninguém, não ataca pessoas. Não sou ligado ao grupo Sarney, 
não tenho sobrenome Sarney, nunca fui secretário, não tenho contato, 
não conheço Roseana Sarney, José Sarney, e o Deputado César Pires, 
em todas as reuniões que nós temos de oposição, nunca fez referência 
ao grupo Sarney, ao trabalho que realizou antes ao que faz no presente 
como oposição ao Governador Flávio Dino, com muita responsabilida-
de o trabalho na Assembleia. Então, o Deputado César Pires tem meu 
respeito, a minha solidariedade contra as agressões do líder do governo, 
Rafael Leitoa. Só para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, vamos encerrar nossa 
sessão. Este documentário que foi produzido pela TV Assembleia, na 
nossa avaliação, é um reconhecimento à trajetória deste grande brasi-
leiro, deste grande maranhense, que é o Dr. Jackson Lago, homem que 
dedicou muito da sua vida não só à medicina, ele que era professor 
universitário, pneumologista muito conceituado, mas também à causa 
pública do Maranhão e deixou uma marca muito importante. Aquele 
documentário tenta resgatar um pouco isso. Desde Dr. Jackson ainda 
criança ao período em que ele era estudante de medicina, ele como pro-
fissional de medicina e depois dedicado à política, não só as vitórias que 
ele teve foram destacadas, por exemplo, três vezes foi eleito Prefeito 
de São Luís, foi eleito Governador do Maranhão assim como passou 
pela interrupção do mandato que o povo do Maranhão conferiu a ele, 
e até o final da sua vida, quando infelizmente acabou falecendo vítima 
de um câncer de próstata. Mas realmente, eu, inclusive, cumprimento a 
equipe da TV Assembleia pela matéria, ficou muito boa, várias pessoas 
me mandaram mensagens comentando a matéria, as que viram pela TV 
Assembleia ou que receberam o vídeo por WhatsApp, ou que viram em 
nossas redes. É sempre importante que nós relembremos com atenção 
essas personagens que marcam a história da boa política no Brasil e no 
Maranhão. Do mesmo jeito que a gente registra datas que, às vezes, me-
recem ser lembradas para que os erros não se repitam, há personagens 
da história que a gente registra sempre, até para que as novas gerações 
conheçam aqueles que nos antecederam e fizeram uma bela história 
pelo Maranhão. Finalizo, informando que nós pagaremos a primeira 
metade do 13º dos servidores da Assembleia Legislativo no próximo 
dia 13 de abril. Claro que é opcional ao servidor receber ou não. O 
servidor que não desejar receber a antecipação do 13º pode e deve se 
dirigir ao setor de recursos humanos e informar que prefere receber no 
mês de dezembro. A mais, nós fizemos isso como uma forma também 
de colaborar nesse momento de dificuldade por que todos passam. Afi-
nal de contas, dificilmente tem alguém que não tenha tido um parente 
próximo que se foi acometido do coronavírus e teve as dificuldades que 
a covid provoca. Muitos perderam familiares, outros perderam amigos. 
Mas nós antecipamos o 13º como uma forma de auxiliar nesse momento 
difícil e, claro, fazer circular mais dinheiro na cidade, para que possa-
mos diminuir um pouco as dificuldades econômicas que o Estado todo 
vem enfrentando, especialmente as atividades mais atingidas. Sem mais 
para o momento, agradeço a presença de todos e todas e, na próxima 
terça-feira, teremos uma nova sessão remota. Espero que, em breve, 
ainda no mês de abril, nós possamos retomar as sessões, ainda que de 
forma híbrida, mas que nós possamos nos ver mais de perto aqui no 
plenário, pois não tenho dúvida alguma de que a participação presencial 
é mais prazerosa para todos nós, já que nós ficamos aqui mais perto e a 
sessão fica mais completa. Agradeço a todos e nos vemos na próxima 
sessão da terça-feira. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão.

COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 014 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 027/2021, de 

autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que Dispõe sobre as dire-
trizes para a Campanha Estadual de Vacinação da COVID-19 e dá 
outras providências.

Registra a Justificativa do autor que o Projeto de lei, ora em aná-
lise, estabelece marcos seguros para a o desenvolvimento das atividades 
de vacinação em todo o território estadual, de modo a assegurar transpa-
rência, segurança e previsibilidade para toda a sociedade.   

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 027/2021, com Emenda Substitutiva (Parecer 
nº 121/2021). Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão 
Técnica Permanente para análise meritória.  

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde, assuntos relativos a: a) assuntos relativos a saúde em geral; b) 
política estadual de saúde e processo de planificação de saúde pública; 
c) medicina alternativa; d) ações, serviços e campanhas de saúde públi-
ca; e) medicina preventiva, saneamento urbano, higiene e assistência 
sanitária; f) saúde ambiental e saúde ocupacional.

A vacina é uma das mais importantes ferramentas utilizadas em 
intervenções de saúde pública para prevenir e controlar doenças, com 
impacto direto na redução da morbimortalidade.

Contudo, a vacinação contra a Covid-19 é muito importante, 
visto que a mesma promove a proteção de duas formas, sendo que a 
primeira vantagem é a proteção individual, comum a qualquer tipo de 
vacina. Ela nada mais é do que o benefício de ter um risco muito menor 
de desenvolver a doença. Há também um nível coletivo de proteção 
oferecido pelas vacinas, que torna a imunização ainda mais importan-
te. À medida que os habitantes começam a ser imunizados, há menos 
infecções e menos pessoas transmitindo o vírus para outras. Com isso, 
a tendência é de uma diminuição da circulação do agente infeccioso 
aos poucos. 

Em virtude das considerações acima descritas, o presente Projeto 
de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âm-
bito desta Comissão Técnica Permanente. 

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 
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oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 027/2021.

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, 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 Lei nº 027/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 07 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Betel Gomes
Deputada Helena Duailibe
Deputado Carlinhos Florêncio 

COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 015 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 143/2020, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Institui o Pro-
grama Estadual de incentivo às doações para a saúde como política 
de enfrentamento e redução dos impactos provocados por surtos, 
pandemias, epidemias e endemias no Estado do Maranhão.

Registra a Justificativa do autor que o Projeto de Lei, ora em aná-
lise, pretende instituir o Programa Estadual de Incentivo às Doações 
para a Saúde como política de enfrentamento e redução dos impactos 
provocados por surtos, pandemias, epidemias e endemias no Estado do 
Maranhão.

Problemas sanitários como surtos, pandemias, epidemias e ende-
mias tornam imperioso que a solidariedade entre iguais ou intergera-
cional seja uma diretriz das políticas públicas que serão desenvolvidas 
para atenuar os impactos de doenças que causam severas modifica-
ções na vida das pessoas. Levando isso em consideração, a proposição 
pretende estimular a doação voluntária em moeda corrente, inclusive 
de membros do Parlamento estadual, para que não seja direcionada 
a fins pouco republicanos, tais como propaganda eleitoral antecipada 
ou compra de votos travestidas de solidariedade. Destinar os recursos 
a uma conta específica indicada pela Contadoria e pelo Tesouro do 
Estado do Maranhão, gerida por quem compete administrar a saúde 
pública em âmbito estadual, não havendo nenhum outro órgão que 
conte com o aparato técnico necessário para definir onde os valores 
serão melhor alocados, é a forma mais adequada de incentivar um ato 
tão nobre, além de otimizar os recursos e dispor de novas formas de 
financiamento para a saúde.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 143/2020, na forma do texto original (Parecer 
nº 133/2021). Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão 
Técnica Permanente para análise meritória.  

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde, assuntos relativos a: a) assuntos relativos a saúde em geral; b) 
política estadual de saúde e processo de planificação de saúde pública; 
c) medicina alternativa; d) ações, serviços e campanhas de saúde públi-
ca; e) medicina preventiva, saneamento urbano, higiene e assistência 
sanitária; f) saúde ambiental e saúde ocupacional.

Em virtude das considerações acima descritas, o presente Projeto 

de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âm-
bito desta Comissão Técnica Permanente. 

      
VOTO DA RELATORA:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 143/2020.

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, 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 Lei nº 143/2020, nos termos do voto da Re-
latora.

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

em 07 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relatora: Deputada Helena Duailibe

Vota a favor                                                    Vota contra
 Deputada Betel Gomes
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antonio Pereira 

COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 016 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 549/2019, de 

autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre acesso 
prioritário aos profissionais de Medicina em ferry boat e embarca-
ções similares do transporte intermunicipal de passageiros no âm-
bito do Estado do Maranhão.

  Registra a Justificativa do autor que é de conhecimento geral a 
precariedade do acesso aos profissionais de medicina por parte da po-
pulação residente no interior do Estado, sendo este um entre os muitos 
fatores que geram a superlotação dos hospitais públicos da Capital, bem 
como grave problematização que precisa de urgentes medidas de que 
garantam o referido acesso, considerada a relevância do direito à saúde 
garantida a todos os indivíduos.

Logo, ciente ser dever do Estado ofertar medidas estruturais que 
estimulem a melhoria de acesso aos profissionais da saúde, enaltecendo 
a importância destes como aqueles capacitados a fornecer o adequa-
do tratamento à saúde da população, e sua consequente melhoria de 
qualidade vida, este Projeto de Lei intenciona inaugurar o processo de 
solução às questões acima apresentadas, garantindo o comparecimento 
dos profissionais aos postos de serviços, e o consequente acesso da po-
pulação local aos mesmos. 

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 549/2019, na forma do texto original (Parecer 
nº 102/2021). Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão 
Técnica Permanente para análise meritória.  

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde, assuntos relativos a: a) assuntos relativos a saúde em geral; b) 
política estadual de saúde e processo de planificação de saúde pública; 
c) medicina alternativa; d) ações, serviços e campanhas de saúde públi-
ca; e) medicina preventiva, saneamento urbano, higiene e assistência 
sanitária; f) saúde ambiental e saúde ocupacional.

Em virtude das considerações acima descritas, o presente Projeto 
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de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âm-
bito desta Comissão Técnica Permanente. 

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

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 549/2019.

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, 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 Lei nº 549/2019, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 07 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Betel Gomes
Deputada Helena Duailibe
Deputado Carlinhos Florêncio 
Deputado Arnaldo Melo

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 017 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

076/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
Institui a Política Estadual de Atenção à Saúde Mental das pessoas aco-
metidas pela COVID-19, no âmbito do Estado do Maranhão.  

O Projeto de Lei, em epígrafe, nos seus termos, determina que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) será responsável pela implementação e 
execução das ações e serviços a serem oferecidos às pessoas acometi-
das pela COVID-19. E o atendimento às pessoas acometidas pela CO-
VID-19 poderá ser realizado presencialmente ou à distância, de acordo 
com o regramento específico de cada modalidade, determinado pelo 
respectivo conselho profissional do membro da equipe multidisciplinar 
que prestar o atendimento.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
169/2021), vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito 
legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão Técnica 
Permanente, visto que a medida ora proposta cria um mecanismo im-
portante na luta pela redução dos efeitos mentais pós pandemia, como 
bem justifica o autor da propositura de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 076/2021, na forma do texto original.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, 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 Lei nº 076/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 07 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Betel Gomes
Deputada Helena Duailibe
Deputado Carlinhos Florêncio 
Deputado Arnaldo Melo

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 018 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

117/2021, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que 
Dispõe sobre o prazo de validade de Laudo Médico-Pericial que 
atesta Transtorno do Espectro Autista (TEA), para os fins que espe-
cifica, no âmbito do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei, em epígrafe, nos seus termos, determina que 
o Laudo Médico e/ou Médico-Pericial que ateste o Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA), para fins de obtenção de benefícios destinados 
às pessoas com deficiência previstos na legislação do Estado do Mara-
nhão, terá validade por prazo indeterminado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
147/2021), vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) não se trata de doença 
passageira ou intermitente. Uma vez diagnosticado que a pessoa é 
portadora do TEA, é uma condição que a acompanha para o resto da 
vida, mesmo que haja melhorias na intensidade com que ele se mani-
festa.

No cotidiano da vida dos portadores de TEA e seus familiares, 
uma das dificuldades para busca dos seus direitos ou benefícios per-
mitidos por lei reside na exigência de laudo que comprove a existência 
do transtorno, emitido recentemente por médicos especialistas. Dentre 
as reclamações observadas pelos familiares e por entidades de defe-
sa dos direitos do autista, está a exigência, por parte de empresas e 
órgãos públicos, de laudo atual a cada vez que se busca um direito. 
E isto demanda agendamento médico, perda de dia de trabalho ou 
atividade, deslocamento, gastos muitas vezes insuportáveis, como bem 
esclarece a justificativa do autor da propositura de Lei.

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito 
legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão Técnica 
Permanente.
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VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 117/2021, na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, 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 Lei nº 117/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 07 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Betel Gomes
Deputada Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo 
Deputado Antonio Pereira

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 020 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

033/2021, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que Insti-
tui, no âmbito do Estado do Maranhão, a Política Estadual de Prevenção 
às Arboviroses durante o período gestacional, e dá outras providências.

Esclarece a Justificativa da autora da propositura de Lei, que Ar-
boviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que in-
cluem o vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amare-
la. A classificação “arbovírus” engloba todos aqueles transmitidos por 
artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos (como aranhas e carrapatos). 

Ademais, com a implantação da Política Pública de Prevenção 
às Arboviroses, proposta na medida, tem por objetivo reduzir a trans-
missão, pelo Aedes Aegypti, das arboviroses (Dengue, Febre Chicun-
gunha e Zika), pois o acometimento da gestante por tais doenças pode 
ocasionar sérios riscos à sua saúde e ao desenvolvimento do feto, e 
complicações para vida das futuras crianças, como se tem observado 
nos últimos anos.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
150/2021), com emenda supressiva (supressão do art. 3°, bem como 
a supressão da expressão “Diagnóstico e Manejo Clínico”, constante 
do inciso II, do art. 2º). Vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão 
Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, 
nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito 
legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão Técnica 
Permanente, visto que a medida ora proposta, visa informar as ges-
tantes sobre as medidas de prevenção ao contágio de arboviroses 
(Dengue, Febre Chicungunha e Zika); conscientizar as gestantes sobre 
os riscos da arboviroses para a saúde do binômio materno-infantil e de 

repercussões como a microcefalia, síndrome de Guillain Barré e outros 
agravos; fortalecer a abordagem das arboviroses durante a consulta de 
rotina do pré-natal de baixo risco.

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 033/2021.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, 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 Lei nº 033/2021, nos termos do voto da Re-
latora.

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

em 07 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relatora: Deputada Helena Duailibe

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Betel Gomes
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Carlinhos Florêncio 
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 021 /2021

RELATÓRIO:
  Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 039/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Dispõe sobre a 
Garantia do Acesso à Informação, com a Transparência, na Inter-
net, da Listagem de Pacientes que aguardam por Consultas, Exa-
mes e Intervenções Cirúrgicas da Rede Pública de Saúde do Estado 
do Maranhão”.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 039/2021 (Parecer de nº 175/2021). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória.  

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde, assuntos relativos a: a) assuntos relativos a saúde em geral; b) 
política estadual de saúde e processo de planificação de saúde pública; 
c) medicina alternativa; d) ações, serviços e campanhas de saúde públi-
ca; e) medicina preventiva, saneamento urbano, higiene e assistência 
sanitária; f) saúde ambiental e saúde ocupacional.

O presente Projeto de Lei se faz necessário porque mesmo com o 
avanço das novas tecnologias há problemas e falhas nos mecanismos 
de regulação do atendimento à saúde nos diversos níveis do Sistema 
Único de Saúde (SUS), além disso, nota-se um déficit de transparên-
cia nos processos de gestão das filas de espera do SUS, que geram 
consequências negativas aos interesses da coletividade, dentre outras, 
o desrespeito à ordem cronológica das listas e a falta de critérios ob-
jetivos de priorização de pacientes.  Por isso, o projeto de lei objetiva 
aprimorar as ações e serviços de saúde pública por meio de um siste-
ma de regulação do acesso à saúde que obedeça tanto ao princípio de 
transparência quanto aos princípios de respeito à dignidade humana 
do paciente e intimidade e da vida privada, com a preservação absoluta 
do sigilo da identidade dos usuários do SUS.

Visando atender o Princípio da Transparência e inibir prá-
ticas ilícitas, o presente Projeto de Lei tem por objetivo garantir o 
direito aos maranhenses à publicidade na listagem de pacientes que 
aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas da Rede 
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Pública de Saúde do Estado do Maranhão.

Assim sendo, a propositura de Lei deve prosperar em sede de 
análise de mérito legislativo, no âmbito desta Comissão Técnica Per-
manente.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 039/2021, conforme votado no âmbito da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, 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 Lei nº 039/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 07 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Arnaldo Melo

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Betel Gomes
Deputada Helena Duailibe
Deputado Carlinhos Florêncio 
Deputado Antonio Pereira

OFÍCIO n.º 219/2021 – GABINETE
Colinas (MA), 06 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor,
Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luís - MA

Senhor Presidente,

Encaminho a esta Egrégia Casa Legislativa o Decreto Municipal 
n.º 008/2021 de 29/03/2021 que “Declara situação de Calamidade em 
Saúde Pública no Município de Colinas - MA e dispõe sobre medidas 
de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (CO-
VID-19) e dá outras providências”, já reconhecido pela Câmara Mu-
nicipal de Colinas através do Decreto Legislativo n.º 178/2021, para 
ratificação e reconhecimento nos termos do art. 65 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Isto posto, reiteramos a situação calamitosa em que 
estamos vivenciando atualmente com os 2.763 (dois mil, setecentos e 
sessenta e três) casos confirmados de COVID-19 e 43 (quarenta e 
três) óbitos em nosso município (Boletim de 05/04/2021), exigindo 
ações urgentes para combater sua proliferação diante da escassez de 
vacinas suficientes para toda a população colinense.

Buscando minimizar a situação calamitosa em que nos encontra-
mos, o Ministério de Estado da Cidadania editou Portaria MC n.º 618 de 
18 de março de 2021 para “dispor sobre procedimentos para a Ação de 
Distribuição de Alimentos (ADA) - em caráter emergencial - destinada 
às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, 
residentes em localidades com declaração de situação de emergência 
ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal”.

Neste sentido o Governo do Estado do Maranhão “declarou esta-
do de calamidade pública no Estado do Maranhão em virtude da exis-
tência de casos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 
- Doença Infecciosa Viral)” mediante Decreto n.º 36.597 de 17/03/2021 
publicado do DOE/MA de 18/03/2021.

A fim de fundamentar a necessidade, ressaltamos o Portaria MC 

n.º 618 de 18 de março de 2021, Decreto Municipal n.º 005/2020 al-
terado pelos Decretos Municipais n.º 007, 009, 015, 020, 021, 024 e 
027/2020, Decreto Legislativo n.º 178/2021, Decreto Estadual n.º 
36.597 de 17/03/2021, Informativo CNM e Boletim Oficial de Colinas 
de 05/04/2021.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

DECRETO MUNICIPAL N° 008/2021

“Declara situação de Calamidade 
em Saúde Pública no Município de Coli-
nas - MA e dispõe sobre medidas de en-
frentamento à pandemia provocada pelo 
novo coronavírus (COVID-19) e dá ou-
tras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 33 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Colinas, e

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no art. 33, 
da Lei Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar 
as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pú-
blica de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde 
- OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Por-
taria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Calamidade em Saúde 
Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020, 
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de ca-
lamidade pública em saúde pública de importância internacional, em 
especial, em razão dos casos de contaminação pela COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o qual foi reconhecido 
pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo nº 498, de 
24 de março de 2020, e reiterado pelo Decreto nº 35.742, de 17 de abril 
de 2020, pelo Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020 e pelo Decreto 
nº 36.203, de 30 de setembro de 2020; 

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão elaborou o Plano 
de Contingência, bem como tem adotado, ao longo dos últimos meses, 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, em especial os decorrentes do Coronavírus (SARS-
-CoV-2) e diante do Decreto n.º 36.597 de 17 de março de 2021 que 
“Declara estado de calamidade pública do Estado do Maranhão em 
virtude da existência de casos de contaminação pela COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Voral)”;

CONSIDERANDO que os danos e prejuízos causados pelos 
problemas biológicos comprometem parcialmente a capacidade de res-
posta do poder público municipal;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indica-
dores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de 
nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmis-
sibilidade;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efe-
tivo de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais 
e diante da ampliação na demanda por medicamentos, equipamentos e 
insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação 
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades 
econômicas, bem como diante das despesas não previstas, para enfren-
tamento do avanço do coronavírus, causador do COVID-19;

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 
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65; e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no 
âmbito do Município de Colinas as regras, procedimentos e medidas 
para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde pú-
blica,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saú-
de Pública no Município de Colinas, em razão da pandemia de doen-
ça infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (CO-
VID-19) – classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e 
do aumento do número de casos, com validade de 180 (Cento e oitenta) 
dias, prorrogável mediante novos decretos, tendo em vista necessidade 
permanente de monitoramento da pandemia.

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restrições 
de contingência constante no Decreto Municipal n.º 005/2021 alterado 
pelos Decretos Municipais n.º 007, 009, 015, 020, 021, 024 e 027/2020, 
acrescidas do que dispõe o presente ato.

Art. 2º - Para o enfrentamento da Situação de Calamidade Públi-
ca ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais 
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da situação de calamidade.

Art. 3º - Fica determinada a restrição de todas as atividades dos 
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, 
priorizando a prestação dos serviços de forma remota, em especial as 
atividades desenvolvidas pelas seguintes secretarias:

I – Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
II - Controladoria Geral
III - Gabinete da Prefeita
IV - Secretaria Municipal de Cultura
V - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
VI - Secretaria Municipal Juventude
VII - Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres
VIII - Secretaria Municipal Meio Ambiente e Turismo
IX - Secretaria Municipal Agricultura e Desenvolvimento Eco-

nômico
X - Secretaria Municipal Administração Geral
XI - Secretaria Municipal Educação
XII - Secretaria Municipal Infra-Estrutura e Urbanismo
Art. 4º - Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação 

pela COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afasta-
do de suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as com-
provações necessárias junto a Administração Pública.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de fé-
rias, ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com 
transmissão comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas 
atividades via home office, durante 14 (quatorze) dias contados da data 
de seu retorno, devendo comunicar tal fato às respectivas Diretorias 
de Gestão de Pessoas, de seu órgão, acompanhado de documento que 
comprove a realização de viagem.

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá 
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servi-
dores deverão entrar em contato telefônico com órgão responsável pela 
gestão de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado 
médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativa-
mente.

Art. 5º - Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências 
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes 
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contá-
gio pela COVID-19, em especial, no período da calamidade pública, as 

medidas transitórias previstas neste decreto.
Art. 6º - As chefias imediatas deverão submeter, preferencial-

mente, os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a 
situação de calamidade.

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e 
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados 
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os neces-
sários para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão per-
manecer em seus domicílios.

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o 
art. 6º no período de situação de calamidade pública está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores su-
ficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos 
mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimen-

to à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 7º - Ficam suspensas, por 180 (cento e oitenta) dias, as férias 

deferidas ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança 
urbana, assistência social e do serviço funerário.

Art. 8º - Ficam vedados, ao longo do período de situação de ou 
calamidade pública:

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administra-

ção Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e 
segurança.

Art. 9º - Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos 
da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes provi-
dências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser poster-
gadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições 
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculia-
ridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indis-
pensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente 
necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos 
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de 
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de calamidade 
pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos, 
expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvol-
vimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela CO-
VID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, 
se possível for;

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permi-
tindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos 
horários de pico, em regime de rodízio, a critério do dirigente máximo 
do órgão ou entidade municipal;

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios 
municipais;

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
em especial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evo-
lução para os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, 
o comparecimento presencial para perícias, exames, recadastramentos, 
provas de vida ou quaisquer outras providências administrativas;

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com ter-

ceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exi-
gindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a 
adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades de 
saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis 
ou infectados pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo 
das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e 
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das 
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autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposi-
ção dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso 
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto 
nas atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança 
urbana, assistência social e serviço funerário.

Art. 10 - Nos processos e expedientes administrativos, ficam sus-
pensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o estado 
de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não 
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres.

Art. 11 - Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indi-
reta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas comple-
mentares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 12 - A tramitação dos processos administrativos referentes 
a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e 
prioridade em todas as Secretarias Municipais.

Art. 13 - Fica determinado que todas as atividades comerciais e 
de prestação de serviços privados não essenciais, funcionem nos ter-
mos dos Decretos Municipais n.º 005, 007, 009, 015, 020, 021, 024 e 
027/2020.

Art. 14 - De maneira geral, fica condicionado as medidas sanitá-
rias a realização de quaisquer eventos ou atividades coletivas não essen-
ciais, em que ocorra a aglomeração de pessoas, sem que seja possível 
manter a distância mínima necessária para evitar a contaminação pelo 
novo coronavírus, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Art. 15 - Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de 
bens ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de 
elevar, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo 
COVID-19;

Art. 16 - Fica determinado que os fornecedores e comerciantes 
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à 
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o 
esvaziamento do estoque de tais produtos;

Art. 17 - Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coro-
navírus (Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente 
proteger a saúde e a vida das pessoas, a administração pública muni-
cipal recomenda as medidas e ações contidas no Plano Municipal de 
Contingência, tais como:

I. isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial 
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido 
confirmação de casos de Covid-19, pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias, 
mesmo que não apresentem sintomas;

II. isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para 
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas 
respiratórios;

III. suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou 
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação 
de famílias desabrigadas das chuvas;

IV. manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para 
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a 
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 18 - Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, 

ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas pos-
tais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propa-
gação do novo coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas 
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de 
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias 
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação 
ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 19 - Para enfrentamento da Situação de Calamidade de Saú-
de Pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes me-
didas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) - exames médicos;
b) - testes laboratoriais;
c) - coleta de amostras clínicas;
d) - vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) - tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser 

determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre 
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo 
e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da 
saúde pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas 
previstas neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu 
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às li-

berdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamen-
to Sanitário Internacional.

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das 
medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará 
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 20 - Para o atendimento às determinações da Portaria nº 
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis se-
rão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou 
da quarentena, se for o caso.

Art. 21 - Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade 
em Saúde, sob a coordenação da Secretária Municipal de Saúde, para o 
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.

Parágrafo único. Compete ao Centro de Operações de Calami-
dade em Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfren-
tamento da proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do 
cenário epidemiológico.

Art. 22 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a edi-
tar os atos normativos complementares necessários à execução deste 
Decreto.

Art. 23 - Fica o Município de Colinas autorizado a remanejar 
mão de obra efetiva, contratada e terceirizada, em especial prestado-
res de serviço de limpeza, higienização, motoristas e vigilância, para 
execução dos respectivos serviços em áreas definidas como prioritárias 
neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o respectivo con-
trato ou vínculo está lotado.

Art. 24 - Fica o Município autorizado a remanejar servidores en-
tre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observa-
da a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão 
do servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único - Demonstrado a necessidade de maior número 
de servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, 
fica autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 
meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 25 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reava-
liadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase 
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 26 - Fica determinado o minitoramento dos acessos rodo-
viários secundários ao Município de Colinas e a instalação de barreiras 
com a finalidade de controle sanitário e orientação nos acessos princi-
pais.

 § 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de aten-
dimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal, panfletos 
educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 02 (dois) servidores 
municipais.

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores 
investidos nas atribuições de fiscalização para executar suas atividades 
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a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e mediante escala elaborada 
pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo e outros que se fizerem 
necessários.

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a 
disponibilização, em regime de urgência, dos servidores investidos nas 
funções de fiscalização lotados no Município de Colinas para auxiliar 
na fiscalização e conscientização nas barreiras.

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança, 
em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir a ordem 
durante o período de restrição de acesso.

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e 
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município 
de Colinas, deverão ser prestadas informações requeridas pelos 
fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de probabilidade de 
contaminação, bem como será aferida a temperatura dos passageiros, 
colhidos os demais dados pertinentes, além de repassadas orientações 
acerca das medidas preventivas em relação ao vírus COVID-19.

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores 
investidos nas funções de controle dos acessos principais caracterizará 
crime de desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, 
sujeitando o infrator à pena de detenção e multa.

Art. 27 - Na hipótese de óbito de cidadão colinense, o cadáver 
deve ser transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

§ 1º Antes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o 
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para 
a despedida, entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver 
nem com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro 
material qualquer que possa estar contaminado.

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de 
cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19.

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver, 
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão 
ter formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não 
traga risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a 
contaminar terceiros e o meio ambiente.

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre 
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se 
não houver ruptura do saco, a empresa providenciará, de imediato, outro 
veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do saco 
funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente, 
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que 
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato. 
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual 
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os 
casos confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota 
Técnica Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.

§ 6º Está proibida a realização das técnicas de somatoconserva-
ção em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e 
tampouco intervenções de tanatopraxia.

§ 7º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para cadá-
ver, devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistên-
cia a vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior.

§ 8º Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em 
decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

Art. 28 - Ficará a cargo da Secretaria de Finanças providenciar 
o contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-
-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate da 
COVID-19.

Art. 29 - Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as 
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 30 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS, 
ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÉSIMO NONO DIA DO 
MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Registre-se, Publique-se, Divulgue-se e Cumpra-se. 

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

DECRETO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA

Declara Situação de Calamidade 
em Saúde Pública no Município de Var-
gem Grande (MA) e dispõe sobre medi-
das de enfrentamento à pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus (COVID-19) 
e H1N1 em complementação às ações 
definidas nos Decretos Municipais n. 28 
e 29, de 03 de março de 2021 e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Muni-
cípio: 

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro do princípio do interesse público, e com base a Lei Orgâ-
nica do Município de expedir decretos para regulamentar as leis, com 
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade; 

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pú-
blica de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde 
- OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de 
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Cala-
midade de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Por-
taria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Calamidade em Saúde 
Pública de Importância Nacional - ESPIN; 
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CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de 

março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconhe-
ceram a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta 
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Por-
taria nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e opera-
cionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020, 
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de ca-
lamidade pública em saúde pública de importância internacional; 

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efeti-
vo de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais; 

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por medi-
camentos, equipamentos e insumos de saúde; 

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação 
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades 
econômicas; 

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em atos 
preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do 
coronavírus, causador do COVID-19; 

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, em seu artigo 
65; e 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no 
âmbito do Município de Vargem Grande - MA as regras, procedimentos 
e medidas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em 
saúde pública, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica declarada Situação de Calamidade Pública em Saú-
de Pública no Município de VARGEM GRANDE - MA, até 31/12/2021, 
em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada 
pelo novo coronavírus (COVID-19) – classificação e codificação brasi-
leira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do número de casos de H1N1. 

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restrições 
constantes dos Decretos Municipais 28 e 29 acrescidas do que dispõe 
o presente ato. 

Art. 2º - Para o enfrentamento da Situação de Emergência ou 
Estado de Calamidade pública ora declarado, ficam estabelecidas as se-
guintes medidas: 

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais 
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 
indenização justa; 

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica 
autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços des-
tinados ao enfrentamento da situação de Calamidade. 

Art. 3º - Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos 
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, 
até o dia 10 de abril de 2021, ressalvadas as atividades desenvolvidas 
pelas seguintes secretarias: 

I- Secretária de Saúde na prevenção e combate a pandemia;
II- Secretária de Obras na Limpeza Urbana e reparos emergen-

ciais;
III- Secretária de Assistência Social no apoio e amparo as vítimas 

da covid e suas famílias;
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os ser-

vidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I, II e III, 
laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme 
determinação de seus respectivos gestores. 

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação 
pela COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afasta-
do de suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as com-
provações necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei 
nº 4.615/2006 e demais legislações especiais. 

§ 1º  - Aos servidores públicos municipais, que retornarem de 

férias, ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com 
transmissão comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas ati-
vidades via home office, durante 14 (quatorze) dias contados da data 
de seu retorno, devendo comunicar tal fato às respectivas Diretorias 
de Gestão de Pessoas, de seu órgão, acompanhado de documento que 
comprove a realização de viagem. 

§ 2º - O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá 
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária. 

§ 3º - Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os ser-
vidores deverão entrar em contato telefônico com órgão responsável 
pela gestão de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado 
médico. 

§ 4º - Os atestados médicos serão homologados administrativa-
mente. 

Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências 
legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes 
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contá-
gio pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as 
medidas transitórias previstas neste decreto. 

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmen-
te, os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situa-
ção de calamidade. 

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e 
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados 
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os neces-
sários para o combate da pandemia. 

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão per-
manecer em seus domicílios. 

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o 
art. 6º no período de situação de emergência (ou estado de calamidade 
pública) está condicionada: 

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores su-
ficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos 
mesmos; 

II - a inexistência de prejuízo ao serviço. 
§ 4º. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento à popula-

ção, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos. 
Art. 7º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferi-

das ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urba-
na, assistência social e do serviço funerário. 

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de emer-
gência (ou calamidade pública): 

I - afastamentos para viagens ao exterior; 
II - a realização de provas de concurso público da Administração 

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e edu-
cação e segurança. 

Art. 9º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos 
da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes provi-
dências: 

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser poster-
gadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto; 

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições 
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculia-
ridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indis-
pensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente 
necessário; 

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos 
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de 
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento; 

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência 
ou calamidade pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60 
(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco 
de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção 
pela COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho 
remoto, se possível for; 

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permi-
tindo que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos 
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horários de pico de afluência ao sistema de transporte público, em re-
gime de rodízio, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade 
municipal; 

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios 
municipais; 

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em espe-
cial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução para 
os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o compa-
recimento presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas 
de vida ou quaisquer outras providências administrativas; 

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos: 
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com ter-

ceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exi-
gindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a 
adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades de 
saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis 
ou infectados pela COVID-19 ou outra infecção respiratória; 

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo 
das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e 
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das 
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposi-
ção dos insumos necessários; 

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso 
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto 
nas atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança 
urbana, assistência social e serviço funerário. 

Art. 10. - Nos processos e expedientes administrativos, ficam 
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o 
estado de emergência (ou estado de calamidade pública). 

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não 
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres. 

Art. 11. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indire-
ta, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complemen-
tares, relativamente à execução deste Decreto. 

Art. 12. A tramitação dos processos administrativos referentes 
a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e 
prioridade em todas as Secretarias Municipais. 

Art. 13. Fica determinado que o comércio deverá funcionar res-
peitando as determinações abaixo relacionadas:

§ 1º – poderão funcionar das 06:00 h até as 21:00 h, as atividades 
abaixo relacionadas:

I – Supermercados, Hipermercados e mercadinhos;
II – Padarias e Delicatessens;
III – Lojas de Insumos médicos e hospitalares;
IV – Bancos e Lotéricas;
V – Lojas de produtos agropecuários
VI – Açougues e frigoríficos
§ 2º – poderão funcionar durante 24:00 h, as atividades abaixo 

relacionadas:
III – Farmácias, Farmácias de Manipulação e Drogarias;
IV – Postos de Combustível;
VII – Funerárias e velatórios;
VIII – Hotéis, Pousadas, Pensões e alojamentos;
IX   – Hospitais e Clínicas de Urgência e Emergência.
X – Pet Shops e Clínicas Veterinárias;
§ 3º – Ficam autorizados a funcionar, com 30% (trinta por cento) 

da capacidade, cumprindo as medidas sanitárias e com horário máximo 
de 20:30h, os seguintes segmentos:

1. Igrejas e locais destinados a cultos religiosos e espirituais.
2. Academias, centros de ginástica e estabelecimentos de con-

dicionamento físico

§ 4º - Mesmo os estabelecimentos elencados neste artigo para 
autorização de funcionamento estão sujeitos às punições previstas neste 
decreto em caso de verificação de descumprimento das diretrizes de 
segurança e prevenção a contágio estabelecidas pelas autoridades com-
petentes.

§ 5º - Poderão funcionar, de portas fechadas, exclusivamente em 
regime de delivery, os seguintes estabelecimentos:

I – Bares, Restaurantes, Lanchonetes, Quiosques, Lojas de Con-
veniência e Trailers de comercialização de alimentos;

II – Distribuidoras de Gás, Distribuidoras de Água e Bebidas, 
§ 6º -  As Indústrias terão seu funcionamento regulado conforme 

disposto no art. 3º, §1  e §2º, do Decreto Presidencial de n° 10.282, de 
20 de março de 2020.

§ 7º -  Os demais estabelecimentos comerciais e de serviços não 
elencados nos artigos 7º e 8º deste decreto, poderão funcionar no ho-
rário compreendido entre 08:00 e 17:00 horas, adotando as medidas 
de distanciamento e proteção regulamentadas pela Secretaria de Saúde.

§ 8º -  Todos os estabelecimentos comerciais e de serviços de-
verão respeitar o limite de 02 (duas) pessoas para cada 10 metros qua-
drados, incluindo os funcionários, ficando sob sua responsabilidade a 
organização e fiscalização de eventual fila, devendo marcar no solo com 
fita ou tinta o espaço de pelo menos 1,5 metros de distância.

Art. 14. -  É obrigatório o uso de máscaras em todo o território do 
município de Vargem Grande, em qualquer horário.

§ 1º  -  o descumprimento do disposto no presente artigo, ensejará 
a aplicação de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais), além de responsa-
bilização criminal do cidadão que poderá responder pelo crime contra 
a saúde pública (art. 268 CP) e crime de desobediência (art. 330 CP), 
podendo inclusive ser conduzido à autoridade policial caso se negue a 
voltar para casa;

§ 2º -  a obrigação de exigência de uso de máscaras no interior de 
estabelecimentos públicos e privados, continua sendo destes, os quais 
poderão ser autuados em caso de descumprimento.

Art. 15. Fica instituído o controle de circulação em todo o terri-
tório do município de Vargem Grande a partir de 26 de março de 2021, 
impedida a circulação das 22hs às 05hs, exceto aos Órgãos de Segu-
rança, Chefes dos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário, vigias 
noturnos, delivery, profissionais da área da saúde, advogados no exercí-
cio da profissão, e circulação para acesso quando necessário a serviços 
essenciais e sua prestação;

Art. 16. É obrigatório o uso de máscaras para ingresso em 
qualquer estabelecimento público ou privado.

§ 1º -  os estabelecimentos públicos e privados, ficam obrigados 
a disponibilizar álcool em gel 70% na entrada e ao lado da máquina de 
cartão, bem como a manterem as portas abertas, ou disponibilizar cola-
borador para abrir e fechar;

§ 2º -  em caso de descumprimento do disposto acima, será pu-
nido com pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por pessoa 
sem máscara, o proprietário de estabelecimento privado ou o chefe do 
estabelecimento público.

§ 3º – sem prejuízo da multa cima, também será aplicada uma 
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ato de descumprimen-
to das demais medidas.
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§ 4º – dada a gravidade da situação, as multas acima já serão 

aplicadas na primeira visita em que forem detectadas as irregularidades, 
sendo que em caso de reincidência o estabelecimento terá o alvará de 
funcionamento cassado e as portas lacradas. 

Art. 17. Terão funcionamento expressamente proibido, até o 
dia 10 de abril de 2021, podendo ser renovado por quantos períodos se 
fizerem necessário, desde que precedido de prévia avaliação dos órgãos 
de saúde, as seguintes atividades de serviço:

I – Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza; 
II – Casas de festas e eventos;
III – Feiras, exposições, congressos e seminários; 
IV – Bares, Lanchonetes e Restaurantes, exceto por delivery;
V – Clubes de serviço e de lazer;
VI - Locais públicos ou privados destinados a quaisquer práticas 

esportivas.
VII – Moto taxistas para transportar passageiros, porém autoriza-

dos a transportar produtos (delivery).
VIII – Quaisquer eventos congêneres com potencial 

de gerar aglomerações
Art. 18. Está autorizado o serviço de transporte de passageiros 

por táxis e carros de aplicativos.
Art. 19. Fica terminantemente proibida a atividade de comercio 

de ambulantes, exceto a venda de frutas e verduras de produtores rurais 
do município de Vargem Grande, que deverão respeitar as normas de 
saúde;

Art. 20. Serviços de fornecimento de água e esgoto, energia elé-
trica e internet são considerados de necessidade primária. As empresas 
de fornecimento destes serviços poderão atuar para a manutenção do 
seu pleno funcionamento e novas adesões.

I – Estão vedados, no entanto, os atendimentos presenciais nas 
sedes destas empresas, devendo toda comunicação se operar por meio 
eletrônico ou telefônico.

Art. 21. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer 
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglo-
meração de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima 
necessária para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme 
orientação do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo 
abrange os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Públi-
co Municipal ou por ele autorizado e privado. 

Art. 22. Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens 
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de ele-
var, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo 
COVID-19; 

Art. 23. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes 
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à 
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o 
esvaziamento do estoque de tais produtos; 

Art. 24. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coro-
navírus (Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente 
proteger a saúde e a vida das pessoas, a administração pública muni-
cipal recomenda as medidas e ações contidas no Plano Municipal de 
Contingência, tais como: 

I. isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial 
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido 
confirmação de casos de Covid-19,pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias, 
mesmo que não apresentem sintomas; 

II. isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para 

todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas res-
piratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar); 

III. suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou 
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação 
de famílias desabrigadas das chuvas; 

IV. utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente 
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade; 

V. Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para 
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a 
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 25. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou 

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais 
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação 
do novo coronavírus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas 
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de 
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias 
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação 
ou a propagação do novo coronavírus. 

Art. 26. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas: 

I - isolamento; 
II - quarentena; 
III - determinação de realização compulsória de: 
a) exames médicos; 
b) testes laboratoriais; 
c) coleta de amostras clínicas; 
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 
e) tratamentos médicos específicos. 
IV - estudo ou investigação epidemiológica; 
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização 
justa. 

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser de-
terminadas com base em evidências científicas e em análises sobre as 
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo 
e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da 
saúde pública. 

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas pre-
vistas neste artigo: 

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu 
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liber-

dades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento 
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2020. 

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabi-
lização, nos termos previstos em Lei. 

Art. 27. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis se-
rão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou 
da quarentena, se for o caso. 

Art. 28. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade 
em Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o 
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada. 

Parágrafo único. Compete ao Centro de Operações de Calami-
dade em Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfren-
tamento da proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do 
cenário epidemiológico. 

Art. 29. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a 
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste 
Decreto. 
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Art. 30. Fica o Município VARGEM GRANDE - MA autorizado 

a remanejar mão de obra terceirizada, em especial prestadores de ser-
viço de limpeza e higienização, para execução dos respectivos serviços 
em áreas definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente 
da secretaria à qual o respectivo contrato está vinculado. 

Art. 31. Fica o Município autorizado a remanejar servidores en-
tre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observa-
da a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão 
do servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde. 

Parágrafo único- Demonstrado a necessidade de maior número 
de servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, 
fica autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 
meses, prorrogáveis por igual período. 

Art. 32. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reava-
liadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase 
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município. 

Art. 33. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas 
presenciais, na rede pública municipal e privada, por prazo indetermi-
nado.

Art. 34. Fica determinado o fechamento dos acessos rodoviários 
secundários ao Município de VARGEM GRANDE e a instalação de 
barreiras com a finalidade de controle sanitário e orientação nos acessos 
principais. 

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de aten-
dimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal, panfletos 
educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (três) servidores 
municipais. 

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores 
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários, 
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário, PROCON e afins) 
para executar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saú-
de e mediante escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata 
esse artigo e outros que se fizerem necessários. 

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibiliza-
ção, em regime de urgência, dos servidores investidos nas funções de 
fiscalização (Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e outros) 
lotados no Município de VARGEM GHRANDE para auxiliar na fisca-
lização e conscientização nas barreiras. 

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança 
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo 
de Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e 
garantir a ordem durante o período de restrição de acesso. 

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e 
os condutores questionados acerca de seu destino final. 

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município 
de VARGEM GRANDE, deverão ser prestadas informações requeridas 
pelos fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de probabilidade 
de contaminação, bem como será aferida a temperatura dos passageiros, 
colhidos os demais dados pertinentes, além de repassadas orientações 
acerca das medidas preventivas em relação ao vírus COVID-19. 

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores investi-
dos nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime 
de desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o 
infrator à pena de detenção e multa. 

Art. 35. As obras públicas no Município que estejam em proces-
so licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam sus-
pensas por tempo indeterminado. 

Art. 36. Na hipótese de óbito, o cadáver deve ser transferido, o 
mais rápido possível, ao serviço funerário. 

§ 1ºAntes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o 
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para 
a despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver 
nem com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro 
material qualquer que possa estar contaminado. 

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de 
cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19. 

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver, 

desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão ter 
formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não traga 
risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a con-
taminar terceiros e o meio ambiente. 

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre 
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se 
não houver ruptura do saco (se houver), a empresa providenciará, de 
imediato, outro veículo funerário para transporte da urna, havendo rom-
pimento do saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunica-
da imediatamente, bem como as autoridades de trânsito para o devido 
isolamento da área. 

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que 
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato. 
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual 
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SAR-
S-CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os 
casos confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota 
Técnica Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA. 

§ 6º Está proibida a realização das técnicas de somatoconserva-
ção em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e 
tampouco intervenções de tanatopraxia. 

§ 7º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos 
pelo Covid 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros 
órgãos podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas rigo-
rosas de proteção. 

§ 8º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para cadá-
ver, devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistên-
cia a vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior, deven-
do o cadáver deve ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/
SVO/IML (na hipótese de não haver saco sanitário, o cadáver deve ser 
colocado imediatamente na urna funerária – caixão-, que deve ser ve-
dado ainda no morgue/SVO/IML, não podendo ser aberto em nenhuma 
hipótese) 

§ 9º Imediatamente após a introdução do cadáver no saco e o 
fechamento deste, deve-se pulverizá-lo com uma solução de hipoclorito 
de sódio que contenha 5.000 ppm de cloro ativo (diluição de 1:10 de 
hipoclorito com concentração 40-50 gr/litro, preparada recentemente). 

§ 10 Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na urna 
funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/cremação. 

§ 11 Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em 
decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas. 

§ 12 O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação, 
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar 
nenhum risco. 

§ 13 Se o destino final for cemitério, os funcionários não devem 
abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o mais pro-
fundo possível. 

§ 14 O veículo para o traslado do cadáver deve ser exclusivo para 
esse fim e deve ser higienizado após entrega do corpo, área interna: 
com álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% e área externa: com 
quaternário de amônia ou detergente. 

§ 15 Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário, 
este deverá ser afastado por 14 dias a fim de providenciar a investigação 
diagnóstica 

Art. 37. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças ou Administra-
ção providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esfor-
ços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e 
o combate da COVID-19. 

Art. 38. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as 
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 39. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 40. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE, aos 26 
de março de 2021.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS
Prefeito Municipal




