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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 / 05 / 2021 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE                           
08 MINUTOS 

2. BLOCO PARLAMENTAR SOLIDARIEDADE                          
08 MINUTOS

3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO                             
11 MINUTOS

4. BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARA-
NHÃO          33 MINUTOS

          ESCALA RESERVA

5. PSDB - 5 (CINCO) MINUTOS 
6. PARTIDO VERDE – 5 (CINCO) MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 05.05.2021 (QUARTA-FEIRA)

I - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 
RL 1032/20)

1. PROJETO DE LEI Nº 007/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE 
DE ATENDIMENTO AOS ÓRFÃOS E ABRIGADOS EGRESSOS 
DE ORFANATO OU INSTITUIÇÃO COLETIVA PÚBLICA OU 
PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS NOS PROGRAMAS HABI-
TACIONAIS, PÚBLICOS OU SUBSIDIADOS COM RECURSOS 
PÚBLICOS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS 
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA; E DE ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÃO 
DO TRABALHO - RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

2. PROJETO DE LEI Nº 026/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, QUE CRIA A POLÍTICA ES-
TADUAL DE AMPARO, APOIO E CAPACITAÇÃO DE VIÚVAS 
PARA INGRESSO OU RETOMADA AO MERCADO DE TRABA-
LHO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO DOUTOR YGLÉSIO; E DE DEFESA DOS DIREITOS HU-
MANOS E DAS MINORIAS - RELATOR DEPUTADO DUARTE 
JÚNIOR 

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

3. REQUERIMENTO Nº 151/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES 
À PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA 
DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO MARANHÃO (PROCON/
MA), SRA. KAREN TAVEIRA BARROS, ACERCA DAS 
FISCALIZAÇÕES, DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS E 
MULTAS APLICADAS PELO ÓRGÃO. INDEFERIDO. O AUTOR 
RECORREU DA DECISÃO DA MESA.  ADIADA A DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR. 

4. REQUERIMENTO Nº 157/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES AO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE – SES, SENHOR CAR-

LOS LULA, ACERCA DOS CUSTOS DE INSTALAÇÃO DO NOVO 
HOSPITAL DE CAMPANHA NO ESTADO DO MARANHÃO, LO-
CALIZADO NO ESPAÇO RENASCENÇA. INDEFERIDO. O AU-
TOR RECORREU DA DECISÃO DA . ADIADA A DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR. 

5. REQUERIMENTO Nº 158/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES 
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
ENERGIA, SENHOR SIMPLÍCIO ARAÚJO, ACERCA DOS CUS-
TOS DE INSTALAÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE CAMPANHA 
NO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADO NO ESPAÇO RE-
NASCENÇA.  INDEFERIDO. O AUTOR RECORREU DA DECI-
SÃO DA .  ADIADA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO A PEDIDO DO 
AUTOR. 

6. REQUERIMENTO N° 123/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENCAMINHADO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, PARA QUE EXPLIQUEM 
O DESTINO DE LEITOS E HOSPITAIS QUE FORAM FECHADOS, 
ASSIM COMO OS RESPIRADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS 
ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS DURANTE A PAN-
DEMIA. INDEFERIDO. O AUTOR RECORREU DA DECISAO.

7. REQUERIMENTO N° 135/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO PREFEITO DO MUNI-
CÍPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ, O SENHOR JOVALDO CAR-
DOSO OLIVEIRA JÚNIOR, PARA QUE EXPLIQUE AS RAZÕES 
PELAS QUAIS OS 93 (NOVENTA E TRÊS) APROVADOS NO ÚL-
TIMO CONCURSO REALIZADO PELO MUNICÍPIO, JÁ EMPOS-
SADOS, AINDA NÃO ENTRARAM EM EXERCÍCIO. INDEFERI-
DO. O AUTOR RECORREU DA DECISÃO.

8. REQUERIMENTO N° 127/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTA-
DO, O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, PARA QUE INFORMEM 
O FORNECIMENTO AO PÚBLICO, DOS SEGUINTES MEDI-
CAMENTOS: QUEATIPINA, MICOFENALATO DE SÓDIO, ME-
SALASINA, OLANSAPINA, ADALIMUMABE, RIFAMPICINA, 
OFLOXASINA, MINOCICLINA, MESACOL, ZOMETA, NA FEME. 
INDEFERIDO. O AUTOR RECORREU DA DECISÃO.  

9. REQUERIMENTO Nº 136/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ES-
TADO DA SAÚDE, O SENHOR CARLOS LULA, QUE INFORME 
SOBRE OS MOTIVOS PELOS QUAIS HOUVE O ENCERRAMEN-
TO DO DRIVE-THRU DE TESTAGEM DA COVID-19, MONTADO 
PELO GOVERNO DO ESTADO, NO PARQUE RANGEDOR.INDE-
FERIDO O AUTOR RECORREU DA DECISÃO.

10. REQUERIMENTO Nº 196/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE URGÊNCIA, PARA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO EM UM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, O PRO-
JETO DE LEI Nº 163/2021, DE SUA AUTORIA. 

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 087/2021, DE AUTORIA DO DE-
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PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ES-
TADO DA GESTÃO,  PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SER-
VIDORES – SEGEP,   FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEI-
DA MOREIRA, PARA QUE ESCLAREÇA QUAL A LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES, 
SOBRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL CONTRIBUI-
ÇÃO E SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES 
NA INATIVIDADE. RETIRADO DA ORDEM DO DIA, A PEDIDO 
DO AUTOR.

12. REQUERIMENTO Nº 107/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO,  O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE GOVERNO, O SENHOR DIEGO GALDINO, SOLI-
CITANDO  INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS 
FIRMADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, SUAS SECRETA-
RIAS, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS, SO-
CIEDADES DE ECONOMIA MISTA E A EMPRESA DE VIGILÂN-
CIA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ENTRE OS ANOS DE 
2015 A 2021, BEM COMO A CÓPIA INTEGRAL DE CADA CON-
TRATO FIRMADO. RETIRADO DA ORDEM DO DIA, A PEDIDO 
DO AUTOR.

13. REQUERIMENTO Nº 171/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PROCURADOR-
-CHEFE DA REPÚBLICA NO MARANHÃO, SENHOR JOSÉ RAI-
MUNDO LEITE FILHO SOLICITANDO CÓPIA DO RELATÓRIO 
REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR N° 02 /2021/GIAC/MPF. 
TRANSFERIDO A PEDIDO DO AUTOR. 

14. REQUERIMENTO Nº 173/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO GOVERNADOR 
DO MARANHÃO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO PRESIDENTE 
DA AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLI-
COS (MOB), SENHOR DANIEL CARVALHO, SOLICITANDO IN-
FORMAÇÕES REFERENTES AO VALOR TOTAL EMPENHADO, 
LIQUIDADO E PAGO PELO GOVERNO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA LITORÂ-
NEA E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES, 
A ORIGEM DESSES RECURSOS ALÉM DA PORCENTAGEM DE 
ANDAMENTO E CRONOGRAMA DE ENTREGA, ALÉM DISSO, 
SOLICITO QUE ENCAMINHE A DATA DE INÍCIO DAS OPE-
RAÇÕES DO SISTEMA BRT NA AVENIDA DOS HOLANDESES. 
TRANSFERIDO A PEDIDO DO AUTOR.

15. REQUERIMENTO Nº 174/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL, SENHOR RODRIGO PACHECO, SOLICITAN-
DO QUE INCLUA O ESTADO DO MARANHÃO NO ROL DOS 
ESTADOS ALCANÇADOS PELAS INVESTIGAÇÕES DA COMIS-
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) QUE INVESTIGARÁ 
POSSÍVEIS DESVIOS DE RECURSOS DESTINADOS AO COM-
BATE DA COVID-19. TRANSFERIDO A PEDIDO DO AUTOR.

16. REQUERIMENTO Nº 186/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PREFEITO DO MU-
NICÍPIO DE SÃO LUIS GONZAGA , SENHOR FRANCISCO PE-
REIRA MARTINS JUNIOR,  SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS 
SOBRE O EPISÓDIO AMPLAMENTE DIVULGADO NAS REDES 
SOCIAIS POR MEIO DE VÍDEO EM QUE HÁ HOMENS CARRE-
GANDO UMA MULHER EM UMA ESPÉCIE DE REDE, APÓS TER 
SIDO ATENDIDA NO MUNICÍPIO DE BACABAL, POR INEXIS-
TIR ESTRADAS QUE POSSIBILITEM O ACESSO DE ALGUNS 

POVOADOS AO CENTRO DA CIDADE, RAZÃO PELA QUAL É 
IMPOSSÍVEL A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, A EXEMPLO DE 
AMBULÂNCIAS. TRANSFERIDO A PEDIDO DO AUTOR.

17. REQUERIMENTO N° 188/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO ESCLA-
RECIMENTOS AO PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE MOBILIDA-
DE URBANA NO MARANHÃO, SENHOR DANIEL CARVALHO, 
SOBRE O ARTIGO 15 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO PARA CREDENCIAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL Nº 
01/2021/MOB-MA, VEZ QUE NÃO ESPECIFICA O NÚMERO DE 
CANDIDATOS A SEREM CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA. 
TRANSFERIDO A PEDIDO DO AUTOR.

18. REQUERIMENTO N° 189/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO ES-
CLARECIMENTO AO PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE MOBILI-
DADE URBANA NO MARANHÃO, SENHOR DANIEL CARVA-
LHO, SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
DESTINADA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS 
TAXISTAS, MOTO TAXISTAS E MOTORISTAS DE APLICATIVO, 
PREVISTO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 345 DE 26 DE MAR-
ÇO DE 2021. TRANSFERIDO A PEDIDO DO AUTOR. 

19. REQUERIMENTO N° 193/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE SEJA SUB-
METIDO AO PLENÁRIO O PARECER Nº 266/201, ORIUNDO DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
REJEITOU O PROJETO DE LEI Nº 010/2020, DE SUA AUTORIA. 
RETIRADO PELO AUTOR.

20. REQUERIMENTO N° 164/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DETINHA, SOLICITANDO QUE SEJA RETIRADO DE 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA O PROJETO DE LEI Nº 124/2021, DE 
SUA AUTORIA.   

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia 04 de maio de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andrea Martins Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Duarte Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do 
Curso. Participaram remotamente os (as) Senhores (as) Deputados (as):  
Adriano, Andreia Martins Rezende, Ariston, Betel Gomes, Doutora 
Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Hélio Soares,  Mi-
cal Damasceno, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. 

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, 
Daniella Tema, Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza 
Hortegal, Pará Figueiredo e Wendell Lages. 

I – ABERTURA.

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

PROJETO DE LEI Nº 241 / 2021

Altera a Lei n° 5.852 de 06 de de-
zembro de 1993, que dispõe sobre o tra-
tamento gratuito do policial militar nos 
ônibus intermunicipais no Estado do Ma-
ranhão, e dá outras providências.

Artigo 1º.  Modifica-se o art. 1° da Lei Estadual n° 5.852 de 06 
de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - É assegurado aos integrantes da Polícia Militar e a 
Guarda Municipal do Estado o direito ao transporte gratuito nos ôni-
bus intermunicipais, na área de circunscrição do Estado.

Artigo 2º Modifica-se o Parágrafo único do art. 1º da Lei Esta-
dual nº 5.852 de 06 de dezembro de 1993:

Parágrafo único – Somente o Policial Civil e o Guarda Munici-
pal fardado gozarão do benefício desta Lei.

Artigo 3º Modifica-se o art. 2º da Lei Estadual nº 5.852 de 06 de 
dezembro de 1993:

Art. 2º - A aplicação desta Lei dar-se-á através do transporte, 
em cada ônibus da linha intermunicipal, de, no máximo dois policiais 
militares e um guarda municipal.

Artigo 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 27 de abril de 2021. - wendell lages - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 242 /2021

Cria o Portal da Transparência dos 
royalties no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, em sítio 
específico na rede mundial de computadores, o Portal de Transparência 
dos royalties do Petróleo, Gás Natural, Energia Hidrelétrica, Energia 
Eólica, Energia Termoelétrica, Mineração, Ferrovia e Operação Por-
tuária, destinado a acompanhar a execução das receitas provenientes 
dos repasses da União e da iniciativa privada ao Governo do Estado do 
Maranhão. 

Art. 2°. No sítio do Portal da Transparência dos Royalties deve-
rão constar, no mínimo, as seguintes informações: 

I) histórico de todas as receitas provenientes de transferência da 
União e da iniciativa privada, a partir da divisão dos Royalties do Petró-
leo, Gás Natural, Energia Hidrelétrica, Energia Eólica, Energia Termoe-
létrica, Mineração, Ferrovia e Operação Portuária; 

II) previsão de receita; 
III) receita arrecadada; 
IV) destinação do dinheiro arrecadado com a transferência de 

royalties, discriminado por projeto, ação, programa e/ou iniciativa con-
templados; 

V) prestação de contas de cada iniciativa custeada total ou em 
parte por recursos provenientes de transferência dos royalties do Petró-
leo, Gás Natural, Energia Hidrelétrica, Energia Eólica, Energia Termoe-
létrica, Mineração, Ferrovia e Operação Portuária.

Parágrafo único. A divulgação dos dados dos incisos II e III será 
acompanhada de análise comparativa da arrecadação, considerando 
estatísticas de desempenho no mês referência, no acumulado do ano 
anterior, e o somatório dos dos meses do ano atual, e de perspectivas de 
comportamento para os meses seguintes, no mesmo exercício financei-
ro e para o exercício seguinte. 

Art. 3°. Todas as informações inseridas no Portal da Transpa-

rência dos Royalties do Petróleo, Gás Natural, Energia Hidrelétrica, 
Energia Eólica, Energia Termoelétrica, Mineração, Ferrovia e Operação 
Portuária deverão ser discriminadas por mês e por ano. 

Art. 4°. As informações deverão ser atualizadas mensalmente, 
em formato “machine readable”, permitindo o processamento dos da-
dos por um computador.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de maio de 2021. – 
Wellington do Curso – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposta visa criar o Portal da Transparência dos 
Royalties do Petróleo, Gás Natural, Energia Hidrelétrica, Energia Eóli-
ca, Energia Termoelétrica, Mineração, Ferrovia e Operação Portuária. 
Anualmente, o Estado do Maranhão recebe Milhões de Reais em trans-
ferências da União e da Iniciativa privada, referentes à participação na 
divisão dos Royalties do Petróleo, Gás Natural, Energia Hidrelétrica, 
Energia Eólica, Energia Termoelétrica, Mineração, Ferrovia e Operação 
Portuária. Entretanto, o destino dessa verba milionária ainda é pouco 
transparente para a população maranhense.

Com a criação do Portal da Transparência, informações como o 
destino do dinheiro arrecadado com a transferência de royalties para 
cada projeto, ação, programa e/ou iniciativa contemplados ficarão à dis-
posição da população, bem como as respectivas prestações de contas. 

Também prevê que os dados estejam em formato “machine rea-
dable”, permitindo o processamento dos dados por um computador. 
Entre os formatos possíveis estão os arquivos de excel. Ou seja, a me-
dida não traz uma complicação para o Executivo, mas é fundamental 
para que estudantes, pesquisadores, técnicos e outras categorias tenham 
facilidade no acesso e manejo dos dados, permitindo-se fazer tabelas e 
planilhas comparativas, por exemplo. 

Esta propositura foi inspirada na lei fluminense lei nº 8.719 de 
24 de janeiro de 2020. Sendo por nós ampliada, face ao exposto, solici-
tamos aos nobres parlamentares à aprovação do projeto de lei em tela.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de maio de 2021. – 
Wellington do Curso – Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 243/2021

Dispõe sobre a doação e a reutiliza-
ção de gêneros alimentícios e excedentes 
de alimentos no Estado do Maranhão, e da 
outras providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

Art. 1.º -  Ficam permitidas a doação e a reutilização de gêneros 
alimentícios e excedentes de

alimentos oriundos de cozinhas industriais, buffets, restaurantes, 
padarias, supermercados, feiras, sacolões, mercados populares, centrais 
de distribuição e de outros estabelecimentos congêneres. 

Parágrafo único. Na manipulação dos gêneros alimentícios e na 
elaboração dos alimentos de que dispõe esta Lei, deverão ser observa-
das as Boas Práticas Operacionais e as Boas Práticas de Manipulação 
de Alimentos e demais programas de qualidade alimentar estabelecidos 
pela legislação sanitária vigente.

Art. 2.º -  Para os efeitos dessa Lei, entende-se por:
I – Excedentes de alimentos: o que não foi distribuído para con-

sumo, adequadamente conservado, incluídas sobras do balcão térmico 
ou refrigerado, prontas para o consumo;

II - Gêneros alimentícios reutilizáveis: os alimentos de origem 
vegetal impróprios para comercialização, aptos para reaproveitamento, 
e aqueles com prazo de validade próximo ao vencimento ou com emba-
lagem danificada que, embora impróprios à comercialização, preservem 
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a qualidade para consumo;  

III - Boas Práticas Operacionais e Boas Práticas de Manipulação 
de Alimentos: os princípios básicos e universais de organização e hi-
giene que devem ser seguidos pelas empresas coletoras e manipulado-
ras desses alimentos, com o objetivo de garantir a segurança alimentar 
plena.

Parágrafo único. Excedentes de alimentos originárias de consu-
mo individual não serão consideradas aptas à doação e à reutilização.

Art. 3.º - A doação instituída por esta Lei se dará a título gratuito 
e será destinada a entidades

públicas ou privadas que atendam segmentos populacionais em 
situação de exclusão ou vulnerabilidade social ou sujeitos à insegurança 
alimentar e nutricional, como creches, escolas, casas lares, centros de 
convivência e fortalecimento de vínculos, abrigos para idosos, alber-
gues, casas de apoio, clínicas e comunidades terapêuticas para de de-
pendentes químicos, e outras instituições sociais que tenham condições 
de receber os alimentos.

Art. 4.º -  Em todas as etapas do processo de produção, trans-
porte, armazenamento, distribuição e consumo, as entidades doadoras 
e receptoras nos termos desta Lei deverão seguir parâmetros e critérios 
nacionais e internacionais reconhecidamente garantidores da segurança 
alimentar e nutricional.

Art. 5.º -  Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir a sua 
execução

Art. 6.º -  As ações implementadas nos termos desta Lei 
observarão o disposto na Lei Federal n.º 11.346, de 15 de setembro de 
2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
– SISAN –, e na Lei n.º 12.861, de 18 de dezembro de 2007, que institui 
o Sistema Estadual de Segurança

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

JUSTIFICATIVA

A alimentação   é   um   direito   social   básico, fundamental para 
todo e qualquer cidadão,

lamentavelmente não garantido a todas as pessoas, estando a 
exigir ações enfáticas da sociedade, especialmente no que se refere à 
redução da insegurança alimentar/nutricional e às ações que resultem 
na redução das perdas e desperdícios de alimentos, com as quais este 
Projeto de Lei inter-relaciona-se.

O tema é de fundamental importância humanitária em todo o 
mundo, tendo sido incorporado pelas Nações Unidas, através da ado-
ção, em setembro de 2015, da nova agenda de desenvolvimento sus-
tentável, composta por 17 Objetivos e 169 metas, exemplificada pelo 
Objetivo 12, que visa assegurar padrões de produção e de consumo sus-
tentáveis, tendo como uma das metas o foco de, até 2030, reduzir pela 
metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de 
varejo e do consumidor, reduzindo as perdas de alimentos ao longo das 
cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita.

Acrescenta-se ao impacto social e financeiro positivos, a dimi-
nuição do impacto negativo ambiental ao serem destinados excedentes 
de alimentos para consumo ao invés de serem lançados em aterros sa-
nitários.

Conforme o representante da FAO no Brasil, Alan Bojanic, as 
perdas e desperdícios de alimentos apresentam grande dimensão am-
biental, pela emissão de gases resultantes da degradação dos alimentos 
desperdiçados, como óxido nitroso e metano, muito mais nocivos à ca-
mada de ozônio do que o CO2 (correspondendo à poluição por dióxido 
de carbono de todo o parque automotivo do mundo), além do forte im-
pacto na saúde pública, pela transmissão de enfermidades. 

A presente proposição dialoga com o tema segurança alimentar e 
nutricional, que consiste na

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas ali-
mentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e 
que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

Dessa forma, considerando o sentido humanitário, social, am-
biental e econômico da presente ação legislativa, esperamos a aprova-
ção da mesma pelos nobres colegas Parlamentares

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 30 de abril de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI N.º 244 /2021

Institui a Política Estadual de Saúde 
Mental para os Integrantes da Polícia Ci-
vil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, 
Secretaria de Segurança Pública, e da ou-
tras providencias. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

Art. 1º -  Fica instituída a Política Estadual de Saúde Mental 
dos Agentes de Segurança Pública, destinada aos integrantes da Polícia 
Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares e demais trabalhadores da 
segurança pública do quadro de servidores civis e militares do Estado 
do Maranhão.

Art. 2º - A política a que se refere esta lei inclui o planejamento, 
a execução, o controle e a avaliação de todas as atividades relacionadas 
à saúde mental dos agentes públicos elencados no artigo anterior, de 
modo a possibilitar o pleno uso e gozo de seu potencial físico e mental.

Parágrafo único. Fica assegurado às organizações sindicais, en-
tidades de classe e associações

representativas, legalmente constituídas, o acesso às informações 
de base epidemiológica referidas no art. 6º, bem como o direito à par-
ticipação no planejamento, controle e avaliação da política de que trata 
esta lei.

Art. 3º -  A Política Estadual de Saúde Mental dos Agentes de 
Segurança Pública tem como por objetivo assegurar o bem-estar biopsi-
cossocial dos profissionais referidos no art. 1º, mediante:

I - Ações preventivas, visando à manutenção de sua saúde mental;
II - Assistência integral aos acometidos de transtorno mental, 

visando a recuperação de sua saúde e de sua reintegração ao quadro 
funcional da instituição a que pertencer.

III – Assistência integral aos decorrentes de participação direta 
em eventos que no exercício da atividade tenha ocorrido óbito, reque-
rendo laudo liberação retorno.

Parágrafo único. Para consecução dos objetivos da Política Es-
tadual de Saúde Mental dos Agentes de Segurança Pública, o Estado do 
Maranhão garantirá aos profissionais abrangidos por esta lei o acesso 
a ações e serviços, em todos os níveis de atenção à saúde mental, e o 
acesso aos medicamentos para tratamento dos distúrbios mentais diag-
nosticados, gratuitamente.

Art. 4º -  O Estado, por meio de seus órgãos competentes e do 
Sistema Único de Saúde – através da rede de atenção em saúde mental e 
da rede conveniada – poderá adotar e desenvolver ações e programas de 
educação, promoção, prevenção, tratamento e reabilitação dos agentes 
públicos acometidos de transtornos mentais, com ênfase na organização 
e manutenção da rede de serviços e cuidados assistenciais destinados 
a este fim específico, na perspectiva de possibilitar o seu retorno ao 
convívio social, observadas, ainda, as seguintes diretrizes e princípios:

I - A atenção aos problemas de saúde mental dos agentes públi-
cos abrangidos por esta lei realizar-se- á, basicamente, no âmbito co-
munitário, mediante assistência ambulatorial, assistência domiciliar e 
internação em tempo parcial, de modo a evitar ou reduzir a internação 
hospitalar duradoura ou em tempo integral;

II - Os agentes públicos de que trata esta lei, acometidos de 
transtorno mental, terão o direito a tratamento em ambiente o menos 
restritivo possível, que somente será administrado com o seu consen-
timento, após ser informado acerca do diagnóstico e do procedimento 
terapêutico;
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III – O desenvolvimento, em articulação com os órgãos e enti-

dades públicas e privadas, da área de assistência e promoção social, de 
ações e serviços de recuperação da saúde mental;

§1º Serão assegurados os direitos individuais indisponíveis dos 
agentes de segurança pública, especialmente na vigência da internação 
psiquiátrica involuntária, a qual somente será utilizada como último re-
curso terapêutico, e visará a mais breve recuperação do paciente.

§2º A Política Estadual de Saúde Mental dos Agentes de Seguran-
ça Pública seguirá as diretrizes internacionais da Organização Mundial 
da Saúde e das Políticas Nacional e Estadual de Saúde Mental e Saúde 
do Trabalhador.

Art. 5º -  Os transtornos mentais de que estejam acometidos os 
agentes de segurança pública serão considerados como doença ocupa-
cional para efeito de concessão de licença ou aposentadoria.

Parágrafo Único. Ficam assegurados aos afastados, nos termos 
do “caput” deste artigo, os

vencimentos integrais, enquanto perdurar a licença, sem qualquer 
espécie de desconto, inclusive das parcelas indenizatórias devidas.

Art. 6º -  A política de saúde mental dos agentes da Segurança 
Pública do Estado do Maranhão contará com um sistema de informa-
ções de base epidemiológica articulado com o sistema de

informação de saúde do SUS.
Art. 7º -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 8º -  Esta lei poderá ser regulamentada, no que couber, por 

ato do Chefe do Poder Executivo Estadual.
Art. 9º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo principal modificar 
as condições de trabalho dos profissionais de segurança pública de nos-
so Estado, agentes públicos essenciais na proteção dos direitos huma-
nos dos cidadãos e na redução da criminalidade, interesse de todos os 
segmentos sociais comprometidos com a democracia. Sendo assim, as 
forças estaduais de segurança, através de seus profissionais, são peças 
fundamentais para a consolidação da própria democracia, agindo sem-
pre a serviço da cidadania, atuando no estrito cumprimento da lei, com 
vistas à preservação dos direitos e da segurança de todos.

É fato público e notório que a atividade dos profissionais de 
segurança pública constitui, no mundo todo, uma das funções de maior 
risco de vida e de estresse. No caso específico dos nossos Brigadianos, 
Bombeiros Militares e demais trabalhadores da Segurança Pública, o 
nível de estresse tem sido apontado como superior ao de outras cate-
gorias profissionais, não só pela natureza das atividades que realizam, 
mas também pela sobrecarga de trabalho e pelas relações internas às 
corporações, especialmente aquelas cuja organização se fundamenta 
nos pilares da rígida hierarquia e disciplina militar.

Tais características estruturantes – no que tange às forças mili-
tares estaduais - tornam as instituições resistentes às mudanças e re-
percutem na saúde física e mental dos seus servidores. Destacam-se, 
ainda, como fontes geradoras de estresse, as relações por vezes tensas e 
conflituosas dos agentes de segurança pública com o Sistema de Justiça 
e com o público a que atendem.

É importante ressaltar, aqui, o papel fundamental do Estado 
como responsável pela execução de políticas públicas que combatam 
as condições produtoras da violência e indutoras da opção criminosa. 
No entanto, quando o estado de tensão e o desgaste físico e emocional 
dos seus agentes são constantes, eles podem gerar diversos prejuízos à 
saúde e à qualidade de vida, dentre eles, estresse e sofrimento psíquico.

Entre as possíveis causas do suicídio entre policiais militares, os 
especialistas apontam o assédio moral e sexual, a falta de reconheci-
mento, o estresse, a rigidez hierárquica, as hostilidades sociais, a pres-
são midiática e a imagem perante a sociedade, a ideia de que não po-
dem errar e, por fim, a vivência em locais conflagrados, onde são vistos 
como inimigos. Para ele, o policial deve ser valorizado e ter garantias de 
carreira. “A sociedade precisa do policial militar. Trabalhar com o lado 

violento da sociedade é estressante e doentio. O Estado e a sociedade 
maranhense não podem se omitir na solução destes problemas”.

Corrobora esta situação os dados apresentados neste ano de 2021, 
que nos trazem a triste informação de que apenas entre janeiro e feverei-
ro, a Brigada Militar perdeu policiais da ativa por suicídio. Desta forma, 
é imperioso e latente a necessidade de criação de um Programa Geral 
de Saúde Mental para os agentes de segurança pública, que dê suporte 
a estes tão valorosos profissionais, em todas as suas unidades e em todo 
o decorrer de sua carreira, do ingresso à aposentadoria (ou reserva, no 
caso dos militares).

De maneira geral, nenhuma das forças de segurança de nosso Es-
tado garantem um programa de

saúde mental aos seus servidores, do início da carreira até a apo-
sentadoria. Em face dos argumentos supramencionados e por entender 
que a medida se releva justa e oportuna, apresento o presente projeto, 
contando desde já, com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 27 de abril de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 245 /2021

Dispõe sobre a proibição da co-
brança de juros e/ou multas sobre dívidas 
referentes aos serviços públicos essen-
ciais de fornecimento de água, tratamento 
de esgoto e energia elétrica contraídas no 
período de calamidade pública, no âmbito 
do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica vedada a cobrança de juros e/ou multas sobre dívi-
das relativas aos serviços públicos essenciais de fornecimento de água, 
tratamento de esgoto e energia elétrica, pelas concessionárias destes 
serviços, contraídas no período de calamidade pública, no âmbito do 
Estado do Maranhão, em face da pandemia de Covid-19.

Art. 2º - As referidas dívidas mencionadas no art. 1º desta lei, 
poderão ser parceladas em até 10 vezes sem juros.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e 
perdurará seus efeitos enquanto for mantida a emergência e calamidade 
pública decorrente do coronavírus.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de maio de 2021. – 
Wellington do Curso – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem o objetivo de resguardar e proteger os 
consumidores durante o período de medidas restritivas para combater a 
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Tal medida 
é amplamente necessária nesse momento, tendo em vista que muitos 
trabalhadores tiveram sua renda comprometida e estão passando por 
dificuldades financeiras por conta da política de isolamento, não tendo 
condições para efetuarem o pagamento dos seus compromissos.

Dessa forma, surge a necessidade de se vedar a cobrança de juros 
sobre tais parcelas que restarem inadimplidas.

Diante do exposto, considerando-se que a aprovação do presente 
Projeto de Lei se coaduna com os preceitos insculpidos no ordenamento 
jurídico, espero contar com o apoio dos nobres pares na aprovação do 
presente Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de maio de 2021. – 
Wellington do Curso – Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI N° 246 /2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
verificação do nível da dosagem de vita-
mina “D” nos exames de rotina realizados 
nas instituições públicas de saúde do Esta-
do do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º - Fica estabelecido, como exame de rotina nas unidades 
de Saúde Pública do Estado do Maranhão, a verificação do nível da 
dosagem de Vitamina “D” em pacientes.  

Art. 2º- Os médicos, atuantes no Estado deverão incluir no pro-
tocolo de atendimento, como uma das medidas preventiva ao COVID 
– 19, a inclusão do Exame de aferição da Dosagem de Vitamina “D” no 
rol dos exames de rotina solicitados aos pacientes, a fim de averiguar 
se o paciente se encontra com a citada vitamina abaixo do limite reco-
mendado, objetivando retirar o paciente do estado de risco, adotando 
o tratamento terapêutico, para evitar o aumento de pessoas infectadas 
pelo vírus.

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Desde o início da pandemia da COVID – 19, tornou-se prioridade 
nos laboratórios do mundo inteiro, a busca por alternativas para o forta-
lecimento das medidas preventivas e restritivas destinadas à contenção 
e prevenção da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus 
(SARS - CoV-2). 

Enquanto nenhum medicamento se mostrou comprovadamente 
eficiente na cura do novo coronavírus, várias especulações sobre remé-
dios que poderiam ajudar no controle e tratamento foram levantadas. 
Entre eles inclui-se a suplementação individual de vitamina “D”, que 
embora não exista evidência científica que assegure imunidade contra 
a doença causada pelo novo coronavírus, o uso da substância é visto 
como positivo para combater a fragilidade do organismo e aumentar a 
imunidade que vai contribuir para não desenvolver a doença.

Estudos revelam que a vitamina “D” desempenha um papel fun-
damental no sistema imunológico e que a deficiência desta pode ser 
um conjunto de condições de saúde e hábitos, que aumentam o risco 
da COVID 19. 

O imunologista Gustavo Cabral, afirma que se existe um dese-
quilíbrio, o corpo fica mais suscetível à infecção viral e consequente-
mente ao desenvolvimento da doença de forma mais grave.  As famo-
sas doenças de comorbidades, podem deixar o corpo mais suscetível à 
infecção viral e também ao desenvolvimento da doença, destacando a 
necessidade de uma visita rotineira ao médico e a realização de exames 
de rotina, para que se saiba quais são as deficiências de nutrientes e 
possíveis problemas de saúde que afetam o corpo.                                                                                          

Conclui-se, que baixos níveis dessa vitamina favorecem o sur-
gimento de doenças. Daí a importância do exame para verificar o ní-
vel da vitamina “D” pois, o organismo equilibrado se constitui aspecto 
fundamental no combate de qualquer doença, inclusive a Covid-19.  A 
vitamina “D”, além de aumentar a imunidade do organismo, previne o 
desenvolvimento de doenças autoimunes e também pode ser utilizada 
em tratamentos, para manter bons níveis sanguíneos de vitamina “D” 
no organismo para evitar o aumento de risco de infecções do trato res-
piratório em todos os grupos etários.

Por se tratar de uma questão de saúde pública e um importante 
meio de prevenção contra o agravamento da Covid-19 e outras doenças, 
submeto a presente proposição a apreciação e aprovação dos nobres 
pares. 

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de maio 

de 2021. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

MOÇÃO Nº 037/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração a classe de Enfermeiro(a)s no Estado do Maranhão, atra-
vés do Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela passagem do 
dia do enfermeiro a ser celebrada anualmente 12 de maio, em especial 
neste ano pela total dedicação desses profissionais no enfrentamento 
da pandemia da COVID-19

Hoje, os enfermeiros representam a maior força de trabalho de 
saúde no sistema. Precisaremos de quase 6 milhões de enfermeiros adi-
cionais para garantir que os padrões de saúde aumentem novamente 
após a pandemia, de acordo com um relatório de 2020 da Organização 
Mundial de Saúde. 

A enfermagem tendo papel fundamental no combate à pandemia 
do novo Coronavírus, portanto, também é a classe mais suscetível à 
infecção. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem é preo-
cupante o número de profissionais infectados, até julho de 2020 foram 
mais de 20 mil afastamentos em decorrência da doença. 

Os enfermeiros(a)s lutam diariamente para combater a CO-
VID-19, além de salvar seus pacientes o amor pela profissão e o res-
peito pela saúde faz com que trabalhe horas sem até mesmo descanso. 

Este é o motivo de nossa alegria em parabenizar todos os inte-
grantes da classe de enfermagem pela dedicação e o zelo no enfreta-
mento da pandemia COVID-19.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 200/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno, requei-
ro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirada (suspensa 
a tramitação) O Projeto de Lei nº 256/2020,  que Institui diretrizes para 
o programa social de distribuição de gás em botijão GLP (gás liquefeito 
de petróleo) “Vale-gás” às famílias em situação de maior vulnerabilida-
de social no estado do Maranhão, enquanto perdurar estado de calami-
dade pública , de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 05 de maio de 2021. - DOUTOR LEO-
NARDO SÁ - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1397 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Rua 800, jardim das margari-
das.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 800, jardim das margaridas, menciona-
da, uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em 
virtude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chu-
va nesse período causando transtorno a população, assim como, risco 
de acidente. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. 
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Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1398 /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 que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica na Rua 800, jardim das margaridas.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 800, jardim das margaridas, menciona-
da, uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em 
virtude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chu-
va nesse período causando transtorno a população, assim como, risco 
de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1399 /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 que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica na Rua 1000, jardim das margaridas.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 1000, jardim das margaridas, mencio-
nada, 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 população, assim como, ris-
co de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1400 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Rua 1000, jardim das marga-
ridas.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 1000, jardim das margaridas, mencio-
nada, 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 população, assim como, ris-
co de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1401 /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 que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica na Rua 1000, jardim das margaridas.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 1000, jardim das margaridas, mencio-
nada, 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 população, assim como, ris-
co de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1402 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. 
Clayton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a 
recuperação asfáltica na AV. LOURENÇO VIEIRA DA SILVA, espe-
cificadamente na rotatória da Universidade Estadual do Maranhão 
– UEMA, localizada no bairro da cidade operária em São Luís – ma.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica da Av. Lourenço Vieira da Silva, mencionada, 
uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em vir-
tude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva 
nesse período causando transtorno a população, assim como, risco de 
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acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1403 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na AV. LOURENÇO VIEIRA DA 
SILVA, especificadamente na rotatória da Universidade Estadual do 
Maranhão – UEMA, localizada no bairro da cidade operária em São 
Luís – ma.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica da Av. Lourenço Vieira da Silva, mencionada, 
uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em vir-
tude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva 
nesse período causando transtorno a população, assim como, risco de 
acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1404 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Rua 1.100, jardim das marga-
ridas.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 1.100, jardim das margaridas, mencio-
nada, 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 população, assim como, ris-
co de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1405 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na rua São Sebastião no bairro vila 
Isabel cafeteira.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na rua São Sebastião no bairro vila Isabel cafe-
teira., 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 população, as-
sim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1406 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. 
Clayton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na rua São Sebastião no bairro vila Isabel 
cafeteira.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na rua São Sebastião no bairro vila Isabel cafe-
teira., 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 população, as-
sim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1407 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. 
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Clayton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na rua JANAINA - BAIRRO VILA ISABEL 
CAFETEIRA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na RUA JANAINA - BAIRRO VILA ISABEL 
CAFETEIRA, mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1408 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na rua JANAINA - BAIRRO VILA 
ISABEL CAFETEIRA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na RUA JANAINA - BAIRRO VILA ISABEL 
CAFETEIRA, mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1409 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, 
seja encaminhado ofício ao Senhor Governador Flávio Dino, bem como 
ao Senhor Márcio Honaiser, Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Social-SEDES, solicitando a implantação de uma Unidade do 
Restaurante Popular no Município de São José de Ribamar.

O Restaurante Popular é uma importante ação social do governo 
do estado que vem beneficiando as famílias de baixa renda das 
comunidades, garantindo uma alimentação saudável ao preço de R$ 
1,00, principalmente neste momento de pandemia que vem aumentando 
o índice de desemprego, consequentemente reduzindo a renda familiar 
com graves reflexos na redução do alimento na mesa dessas famílias.

Desta forma apelamos ao ilustre Governador Flávio Dino no 
atendimento da nossa reivindicação em benefício da comunidade 
ribamarense que está vivendo momentos difíceis.

Na oportunidade, antecipamos os nossos agradecimentos ao 

Governador Flávio Dino e ao Secretário Márcio Honaiser.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, 03 de maio de 2021. - HELENA 
DUAILIBE - Deputada Estadual -  Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO Nº 1410 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, bem como, para o Secretá-
rio Estadual de Saúde, o Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, bem 
como ao Ministério da Saúde, Bancada dos Deputados Federais do 
Maranhão e Senadores do Estado do Maranhão, solicitando-lhes 
que apreciem a possibilidade de incluir os MOTOBOYS E ENTREGA-
DORES DE APLICATIVOS E MERCADORIAS no grupo prioritário 
de vacinação contra a COVID 19.

Desta forma, essa categoria de trabalhadores lida diariamente 
com pessoas, estando o tempo todo trabalhando, mesmo quando há fe-
riados ou quando há lockdown decretado. São trabalhadores evidencia-
dos como essenciais durante a pandemia, que se colocam na rua com 
maior frequência para que mais pessoas possam ficar em casa. Logo é 
mais que justo que estejam na prioridade da vacina. 

Assim, em meio à pandemia, o poder legislativo não pode 
se manter omisso em relação a essa categoria de profissionais. Diante 
disso, é necessário priorizar grupos de risco e categorias profissionais 
essenciais que ficam expostas e, em consequência, com maiores chan-
ces de contágio e transmissão da doença.  

De tal modo, justifica-se a necessidade de incluir os trabalhadores 
motoboys e entregadores de aplicativos e mercadorias no grupo prio-
ritário de vacinação, tendo em vista o caráter essencial das atividades 
desempenhadas pelos mesmos e ao alto risco de contaminação em que 
esses trabalhadores estão expostos, motivo pelo qual solicita-se que a 
categoria seja inclusa no grupo prioritário de vacinação contra a Co-
vid-19 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 26 de abril de 2021. - ANDREIA MAR-
TINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1411 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Sr. Eduardo Salim Braide, 
Prefeito do município de São luís, bem como, para o Secretário de 
Saúde de São Luís, o Sr. Joel Nicolau Nogueira Nunes Junior, so-
licitando-lhes que determinem providências imediatas e urgentes para 
que tão logo cheguem novos lotes de vacinas contra a COVID-19, estas 
possam ser disponibilizadas às pessoas com deficiência, cuidadores de 
pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down e doenças 
raras em todo o Município de São Luís, tendo em vista que já se 
encontram no grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde, 
devendo serem incluídas imediatamente nas prioridades do Plano Mu-
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nicipal de Vacinação contra a Covid 19. 

Desta forma, o grupo de pessoas com deficiência, pessoas com 
Síndrome de Down e doenças raras, devem ter prioridade na vacinação, 
vez que são pessoas mais vulneráveis e que muitas das vezes podem ter 
maior dificuldade em encarar um tratamento de recuperação contra a 
doença em razão das limitações a que são acometidas, além de poderem 
facilmente apresentar de forma mais agressiva as doenças e sequelas 
provocadas pelo novo corona vírus.

Sem dúvidas devemos ter um cuidado especial e prioritário com 
as pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down e doenças 
raras, pelo que se espera o pronto atendimento desta indicação por parte 
desta Administração Municipal sensível e atuante na defesa dos mais 
vulneráveis e necessitados.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 29 de abril de 2021. - ANDREIA MAR-
TINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1412 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indica-
ção seja encaminhada à Sua Excelência Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, bem como, para o Secretário 
Estadual de Saúde, o Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitan-
do-lhes que determinem providências imediatas e urgentes para que tão 
logo cheguem novos lotes de vacinas contra a COVID-19, estas possam 
ser disponibilizadas às pessoas com deficiência, cuidadores de pessoas 
com deficiência, pessoas com Síndrome de Down e doenças raras em 
todo o Estado do Maranhão, tendo em vista que já se encontram no 
grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde, devendo serem in-
cluídas imediatamente nas prioridades do Plano Estadual de Vacinação 
contra a Covid 19. 

 Desta forma, o grupo de pessoas com deficiência, pessoas com 
Síndrome de Down e doenças raras, devem ter prioridade na vacinação, 
vez que são pessoas mais vulneráveis e que muitas das vezes podem ter 
maior dificuldade em encarar um tratamento de recuperação contra a 
doença em razão das limitações a que são acometidas, além de poderem 
facilmente apresentar de forma mais agressiva as doenças e sequelas 
provocadas pelo novo corona vírus.

Sem dúvidas devemos ter um cuidado especial e prioritário com 
as pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down e doen-
ças raras, pelo que se espera o pronto atendimento desta indicação por 
parte desde governo sensível e atuante na defesa dos mais vulneráveis 
e necessitados.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 29 de abril de 2021. - ANDREIA MAR-
TINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1413/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a 
Mesa seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito Muni-

cipal de São Luís, senhor Eduardo Braide e ao Presidente do Instituto 
Municipal da Paisagem Urbana, o senhor Fábio Henrique Farias Car-
valho, solicitando os serviços de limpeza e manutenção da área pública 
da Praça da Independência, situada entre as Ruas 07, 08, 10 e 14, no 
bairro Planalto Vinhais II em São Luís-MA, onde está localizada a Igre-
ja de Nossa Senhora das Graças. 

A praça objeto da nossa solicitação, que deveria ser uma opção 
de lazer e entretenimento e bem estar para os moradores da comuni-
dade, está completamente abandonada, deteriorada, coberta pelo mato, 
servindo apenas como ponto de consumo de drogas e esconderijo para 
vândalos e/ou marginais, que aproveitam a propícia situação da área 
para efetuarem constantes assaltos, a qualquer pessoa que trafegue na 
localidade, acentuando cada vez mais a insegurança pública urbana.

Além dos serviços de limpeza e manutenção, o espaço necessita 
de recuperação com arborização, jardinagem, dotada de infraestrutura com 
equipamentos para ginástica para idosos e público em geral, dentro da 
modalidade de Academias Similares, conforme preceitua o Programa 
da Saúde, entre outros equipamentos, investimento estrutural que servi-
rá como fator inibidor à ação de vândalos, que cresce dia a dia ameaçan-
do a segurança pública, tirando a paz e o sossego de todos. 

Assim, justifica-se a nossa proposição em virtude da insegurança 
pública que a população vem vivenciando com o aumento da crimina-
lidade na nossa sociedade e promoverá a proteção dos direitos indivi-
duais do cidadão, assegurando-lhe o direito de ir e vir com segurança.

Face ao exposto, solicitamos especial atenção do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito no sentido de atender ao pleito, pois, com a efetivação 
desse investimento será assegurado, aos moradores do bairro Planalto 
Vinhais II, o direito a uma melhor qualidade de vida e consequente 
melhora dos indicadores sociais. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de maio de 2021. - 
Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 1414 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ou-
vida a Mesa Diretora, seja encaminhada a presente indicação, ao Exce-
lentíssimo Senhor Cláudio Ribeiro, Secretário Municipal de Trânsito 
e Transporte – SMTT, solicitando medidas legais e administrativas, no 
sentido de  estudar a viabilidade de conceder, a extensão  da linha de 
ônibus que faz o  percurso COHAMA, COHASERMA, perpassando 
pelo  Conjunto ATHENAS PARCK I, II, III, IV e V, devendo estender-
-se até ao Bairro Recanto dos Nobres.

O pleito visa atender necessidade das famílias dos Bairros 
COHAMA, COHASERMA e Recanto dos Nobres, que se utilizam dia-
riamente desse meio de transporte coletivo urbano de passageiros, para 
efetuarem seus deslocamentos às suas respectivas áreas de trabalho, 
instituições de ensino e outros itinerários do seu cotidiano, necessitan-
do, portanto, que seja atendida a solicitação para melhorar a mobilidade 
e acessibilidade dos moradores daquela região.

A medida não vai onerar os custos, tendo em vista que o coletivo 
já faz seu itinerário pela Rua Estrada Velha COHSERMA, portanto, 
ao invés de fazer o contorno na Praça da Boa Vizinhança, ele prosse-
gue pela Rua Estrada Velha do Pimenta Alto do Calhau, contornando 
o Condomínio ATHENAS PARCK I, II, III, IV e V, prosseguindo para 
o seu ponto final. O atendimento dessa solicitação oportunizará mais 
uma opção para melhor servir os moradores do Recanto dos Nobres, 
acrescidos dos novos moradores, considerando principalmente que a 
população tende aumentar com a construção de novos condomínios de 
casas e apartamentos   das construtoras: Lacerda, CANOPUS Engenha-
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ria e Dimensão, que estão em andamento.

Ressalta-se que apesar da linha de ônibus Vinhais fazer o percur-
so, pela Rua Duque Bacelar torna-se insuficiente para atender a deman-
da, causando transtorno aos trabalhadores e estudantes, que necessitam 
de celeridade no translado. Assim, caracterizado o problema apresenta-
do, acreditamos que a solicitação será estudada com especial atenção 
e, contará com o apoio de Vossa Senhoria, que certamente atenderá a 
justificada reivindicação dos usuários do transporte coletivo.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de maio de 2021. - 
EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB         

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

INDICAÇÃO Nº 1415 /2021 

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhada a presente indicação ao Excelentís-
simo Senhor Governador do Estado, Dr. Flávio Dino e ao Excelentís-
simo Senhor Secretário de Segurança Pública, Jefferson Miler Portela 
e Silva, solicitando, em regime de urgência, policiamento ostensivo e 
preventivo no Conjunto Planalto Vinhais I e II, localizado no Bairro Vi-
nhais, em especial nas Ruas 07 e 08 na altura da Praça da Independência 
onde fica localizada a Igreja Nossa Senhora das Graças, tendo em vista 
o alto índice de assaltos e arrombamento nas residências da localidade.

Um melhor policiamento na área com ronda policial funcionando 
de forma contínua oferecerá maior segurança à população, promovendo 
a ordem social nos espaços urbanos públicos, ajudando a população 
desfrutar de um ambiente digno e capaz de assegurar o bem estar social 
para viver em um meio social seguro promovendo a manutenção da 
ordem pública nos espaços urbanos públicos.

Assim, a presença da segurança pública no bairro vai inibir atos 
de violência não somente nas residências do Conjunto, mas aos bairros 
adjacentes, em especial  a população em geral, que têm sido vítimas 
de assaltos à mão armadas a luz do dia, roubos e furtos contínuos e o 
aumento de arrombamentos noturnos, ameaçando a segurança pública, 
problema de ordem social crescente, que precisa ser combatido para be-
neficiar a população com a melhoria da segurança pública, um serviço 
essencial para a humanidade. 

  
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de maio de 2021. - 

EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 1416/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Gover-
nador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual 
de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando melhorias na Ma-
040, tais como; Sinalização e Proteção Lateral na Ponte do Machadi-
nho, Manilhas no Meio Fio no acostamento da Ma, Altura do Quebra 
Molas e Iluminação de toda Ma.

JUSTIFICATIVA:

Há Ma-040, liga Timon-Matões-Parnarama-Passagem Franca, 
Buriti Bravo, São João dos Patos e por diante, sendo de grande impor-

tância economicamente para região, principal elo de acesso entre os 
Municípios, por ser área limítrofe entre Timon/Matões, atendendo uma 
população de mais de 500 mil habitantes, área entorno da Ma.

Diante do exposto à que a presente indicação se destina, solicito 
se possível, que a presente indicação fosse incluída no PROGRAMA 
MARANHÕA FORTE. 

Ao mesmo tempo, desejo votos de estima ao Governador Flávio 
Dino e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, 
pelo comprometimento com toda população Maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de maio de 2021. - Profª Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1417 /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 Governo do Estado e ao senhor Secretário de Se-
gurança Pública Dr. Jefferson Miler Portela e Silva, solicitando 
a criação, instalação e manutenção de um Posto Local no Município 
de Açailândia, destinado ao Atendimento Pericial Forense, da Supe-
rintendência de Polícia Técnico Científica – SPTC, com os seguintes 
serviços:

● Instituto de Identificação (IDENT) com serviço de Identifi-
cação Civil para emissão de carteira de identidade e de identifica-
ção criminal, o qual é responsável pelo cadastro de apenados; 

● Instituto de Criminalística (ICRIM) com serviços de Local 
de Crime Contra a Pessoa, Acidente de Trânsito e de Danos ao Pa-
trimônio; 

● Instituto Médico Legal (IML) com serviço de exames de 
lesões corporais no vivo, bem como sexológico.

Atualmente todos os atendimentos da SSP/SPTC na região são 
realizados pelo Polo da cidade de Imperatriz-MA, ou servidores lotados 
nesse Polo que atende também cerca de 50 outros municípios, além da 
cidade de Açailândia (essa a 70 km de Imperatriz), tornando dificultosa 
a realização das perícias Criminalísticas, Medicina Legal e Identifica-
ção (papiloscopia).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - Pas-
tor Cavalcante - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 1418 /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 Governo do Estado e ao senhor Secretário Esta-
dual de Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto Silva,  solicitando a reforma 
e iluminação do COMPLEXO ESPORTIVO BAIANÃO, localizado na 
Vila Ildemar, Açailândia/MA,  considerando que se trata de área apro-
priada para a prática esportiva e atividades de lazer dos atletas, estudan-
tes e famílias do município e região. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - Pas-
tor Cavalcante - 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 1419 /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 Governo do Estado e ao senhor Secretário Esta-
dual de Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto Silva,  solicitando o asfalta-
mento da MA 008, que liga as cidades de ARAME/MA a MARAJÁ DO 
SENA/MA, considerando que a referida via é de grande importância 
para o desenvolvimento daquela região.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2021. - Pas-
tor Cavalcante - Deputado Estadual 

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, até agora ninguém se inscreveu no Pequeno Expe-
diente. Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da ora-
dora) - Bom dia a todos e todas, aos colegas Deputados e Deputadas, ao 
Senhor Presidente Othelino, aos internautas, a TV Assembleia, a todos 
que nos assistem nesse momento. Estou muito feliz hoje de retorna-
mos ao trabalho, com todas as medidas necessárias, ainda vivendo esse 
momento de pandemia, já quase um ano. Gostaria de me solidarizar 
com as vítimas do nosso País, que já somam mais de 400 mil óbitos. 
Eu também gostaria de parabenizar o nosso Governador Flávio Dino, 
pela passagem do seu aniversário, na última sexta-feira dia 30. Esse 
homem que tem trabalhado de forma incansável pelo povo do Mara-
nhão. No último sábado, eu tive a honra de presenciar no bairro São 
Francisco, onde antes eram palafitas e foi construída uma linda praça. 
Uma praça que é integrada no Programa de Urbanização e Aceleração 
do Crescimento, que é o PAC I e o PAC II, foi totalmente equipada 
com academias, playground. Foi muito prazeroso poder estar ali. Eu 
gostaria de destacar também a presença da SETRES, o Jowberth, do 
Secretário e Deputado Federal licenciado, Márcio Jerry, do diretor do 
nosso sistema penitenciário, Murilo, que foi mais uma obra entregue 
com mão de obra carcerária. E é muito importante a gente frisar que o 
Maranhão não tem medido esforços no trabalho, no controle à pande-
mia, na educação e levando comida à mesa de toda população. Gostaria 
de destacar também que no mesmo sábado demos continuidade e acom-
panhando o Secretário de Cidades, Deputado licenciado Márcio Jerry, 
o dia foi intenso, na entrega, Presidente Othelino, de sete novas praças 
em São Luís, a maioria na zona rural, Deputado Yglésio, no residen-
cial Piancó, na Vila Sarney, na Vila Industrial, na Nova República, no 
Residencial Ribeira, no Recanto dos Signos, onde também contamos 
com a presença de vários vereadores, aqui da capital, a exemplo do 
vereador Astro, da vereadora Fátima, que nos acompanharam. Então, 
é importante destacar a importância dessas pequenas e grandes obras 
que estão diretamente ligadas aos que mais precisam. E o Governo do 
Maranhão tem trabalhado diretamente para beneficiar justamente essas 
pessoas, aquelas pessoas que estão nas comunidades, onde uma pra-
ça dessa vem contribuir com a inclusão dos nossos jovens, das nossas 
crianças, no esporte e no lazer, e tentar amenizar a tensão vivida pela 
pandemia e adotando as medidas necessárias, como o uso de máscaras, 
higienizando as mãos. Porque ainda estamos vivendo essa realidade, 
infelizmente. Gostaria também de destacar um programa que está sendo 

desenvolvido, e está sendo dado continuidade, o nosso Deputado licen-
ciado Rubens Júnior, ex-Secretária Flávia, de Cidades, e agora o De-
putado também licenciado, atual Secretário de Cidades, Márcio Jerry, 
com o programa Cheque Minha Casa, que já entregou, mais de 10 mil 
famílias foram beneficiadas com o Cheque Minha Casa Minha Vida, no 
valor de R$ 5 mil, em toda a Grande Ilha. Nós podemos identificar essas 
famílias e o quanto esse valor é significativo para elas poderem melho-
rar a sua qualidade de vida dentro das suas próprias casas, utilizando 
esse recurso para melhorar a cozinha, para melhorar um banheiro, o que 
para algumas pessoas pode parecer insignificante, mas a gente percebe 
a importância e a valorização dessas famílias ao receberem esse bene-
fício do Governo do Estado do Maranhão, por meio das Secretarias de 
Cidades. Então, eu gostaria de destacar que, no último sábado, dia 1º 
de maio, Dia do Trabalhador, toda a Secretaria de Cidades, o Deputado 
e Secretário Márcio Jerry, com toda a sua equipe, mesmo com chu-
va ou com sol, estávamos lá fazendo a entrega dessas grandes obras. 
Agora em maio também, a primeira cidade que foi contemplada com 
esse cheque é Coelho Neto, Deputado Paulo Neto. Mais de 400 famílias 
serão beneficiadas com o cheque Minha Casa, que adentra o interior 
do Estado do Maranhão via inscrições. E a segunda cidade, Deputada 
Betel, será Buriticupu. Já começaram as inscrições e irão beneficiar, na 
cidade de Buriticupu, mais de 300 famílias, priorizando principalmente 
nós, mulheres, Professora Socorro, que fomos as mais impactadas pela 
pandemia, as chefes de família, as mães solteiras, os idosos e deficientes 
físicos. Então, é importante destacar aqui esses benefícios que estão 
sendo entregues a nossa população, em meio a toda essa crise que nós 
estamos vivendo. Para finalizar, Senhor Presidente, o programa Nosso 
Centro também tem 35 iniciativas e atualmente sete imóveis do Centro 
Histórico estão em obras: um na Rua Grande, na Rua da Palma, na 
Rua do Giz, na Rua Rio Branco, na Avenida Magalhães de Almeida e 
dois na Rua da Estrela. Empresas como Vale, TVN e Equatorial fazem 
parte desse programa, e a gente já começa a perceber a valorização do 
nosso Centro Histórico, tendo em vista todo investimento do governo 
do Maranhão, mesmo em tempo de pandemia, priorizando a infraes-
trutura, a educação, a alimentação, a saúde em benefício da nossa po-
pulação maranhense. Destacando o programa Nosso Centro, a obra do 
Shopping Rua Grande que está sendo realizada por meio de incentivo 
desse programa Adote um Casarão, um programa inovador, pois, além 
de revitalizar, Deputado Paulo Neto, valoriza o patrimônio histórico da 
nossa cidade, gera empregos, incentiva o empreendedorismo, enfim, é 
um prédio público que estava sem uso, abandonado e agora vai atender 
milhares de pessoas depois dessa reforma na Rua Grande. Parabenizo 
mais uma vez o governo do Estado do Maranhão e a Secretaria de Ci-
dades que têm trabalhado incansavelmente para levar as melhorias para 
nossa população do Estado. Obrigada a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NET0 
– Com a palavra, o Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, Senhores Deputados, pessoal da imprensa, 
funcionários desta Casa e o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, 
no próximo dia 12 de maio, comemoramos o Dia do Enfermeiro, do 
Técnico de Enfermagem, dos profissionais de enfermagem, e eu queria 
aqui pedir para que o governo do Estado do Maranhão, pedir para que 
os Deputados federais, Senadores, Prefeitos, gestores públicos, gesto-
res privados valorizem a classe dos enfermeiros. O que eles vão come-
morar no dia 12 de maio? Possivelmente nada, talvez celebrem a luta, 
talvez celebrem o desejo de que consigam aprovar a PL 2564/2020, 
que versa justamente sobre a valorização salarial, que versa sobre o 
piso para a categoria, que versa sobre as 30 horas que muitos governos 
ainda se omitem em concretizar. A categoria tem isso como causa, e eu 
queria aqui, em nome da nossa enfermeira Sônia Veloso, lá do Hospi-
tal Materno Infantil, de Imperatriz, que faleceu lutando contra a covid, 
dizer que aqui tem um porta-voz da categoria. Eu tenho um irmão, que 
é Vereador em Imperatriz, que é enfermeiro, tenho familiares, minha 
cunhada, sobrinhos, que são enfermeiros, e eu sei da luta da categoria, 
sei da luta que se precisa travar. E eu espero que os Deputados Federais 
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do Maranhão, que os senadores do Maranhão possam se engajar ainda 
mais nessa luta. Uma categoria que pouco tem a comemorar, e muito 
tem a mostrar, principalmente nesses tempos difíceis, fica aqui o meu 
pedido para a valorização da categoria, fica aqui o meu pedido para que, 
o mais breve possível, seja aprovado. Uma categoria que já data há mui-
to tempo, à época que ela foi reconhecida no piso categoria do Estado 
do Maranhão e do Brasil. Fica aqui o meu pedido. E principalmente o 
meu voto, que no dia 12 desse mês, não seja somente de comemoração 
e lembrança, mas principalmente de reforço da luta que os profissionais 
de enfermagem travam em todo o Brasil, forte abraço!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 
galeria, imprensa, bom de verdade estar de volta ao Plenário, depois 
de um período fechado, obviamente, por conta da pandemia, espera-
mos assim continuar, mas Senhor Presidente, o que me traz à Tribuna 
é para registrar dois grandes momentos vividos no Maranhão, em me-
nos de uma semana. Primeiro, na semana passada, no Dia Mundial da 
Educação, o Governador Flávio Dino entregou 24 obras educacionais, 
espalhadas em diversas regiões do nosso Estado. Continuando o maior 
programa de investimento da educação do Maranhão, que é juntamente 
com a Escola Digna, fortalecimento, a implantação do Centro de Edu-
cação em Tempo Integral e também dos IEMAs. E outra também ação 
os Faróis da Educação casando ali a educação e cultura. Senhor Presi-
dente, tenho certeza que esta é a maior obra estruturante do Governo 
Flávio Dino. Pois ali, a gente potencializa toda uma geração de jovens, 
de crianças, de adolescentes, para que a gente possa fazer um Maranhão 
melhor. Não existe desenvolvimento sem educação e esse tem sido o 
mote e o foco do Governo Flávio Dino. E ontem, na tarde de ontem, 
uma escola pioneira no Maranhão e uma das melhores em termo de 
estrutura do pais, as escolas de Artes Especiais, para crianças superdota-
das, para as crianças que têm um QI mais avançado, para que ali no con-
traturno, eles desenvolvam suas habilidades, uma escola inaugurada, 
equipada pelo Governador Flávio Dino. Entregamos e assinamos on-
tem, a ordem de serviço de mais 22 obras educacionais espalhadas por 
todo o interior do Estado e também a capital de São Luís. Avançando 
ainda mais na estrutura desses equipamentos, sou testemunha porque, 
desde o início do nosso mandato, Deputada Socorro Waquim, a gente 
tem batido na estrutura escolar do Estado do Maranhão, principalmente 
na nossa cidade de Timon. Me recordo que o meu primeiro pronuncia-
mento daquela tribuna, foi para a conclusão do IEMA, que era o antigo 
Cetcma, idealizado ainda na gestão do saudoso Jackson Lago, prédio 
este que estava em construção na cidade de Timon, seis anos atrás. E 
hoje, a gente vê o IEMA, sendo reconhecido como melhor IEMA do 
Maranhão. Jovens hoje cursando o curso superior em faculdades públi-
cas, cursos bastante concorridos, como é o caso de Engenharia Civil, 
de Jornalismo, de Administração, dando dignidade a nossa juventude. 
Sem falar das escolas militares, a nossa Escola Militar de Timon, sem 
falar das escolas em tempo integral, como o nosso JACIRA, melhor 
escola em tempo integral do Maranhão, resultados excelentes do IDEB 
e, sem dúvida nenhuma, Deputado Roberto Costa, somente avançare-
mos no desenvolvimento do Maranhão, por meio da educação. V. Exa., 
que assim como eu, somos contemporâneos do movimento estudantil, 
sabemos que aquela luta lá atrás valeu a pena porque temos agora, de 
fato, um governo progressista, um governo voltado para a educação dos 
jovens e adultos do nosso estado. Então, Senhor Presidente, não poderia 
deixar de destacar que, de fato, o Governo Flávio Dino tem na área da 
educação investido maciçamente, só apenas ontem essa ordem de ser-
viço contempla mais de trinta milhões de reais de investimento. Senhor 
Presidente, para finalizar casando aí a educação com a saúde pública, o 
Governo do Maranhão foi um dos primeiros governos a iniciar a vaci-
nação para o público dos professores. Os professores da rede estadual 
praticamente todos com sua vacinação concluída e as redes municipais 
avançando na vacinação que logo, logo teremos esse público importan-
te totalmente vacinado. E a partir daí avançarmos para o sistema híbrido 
e com fé em Deus no espaço de curto mais breve possível que a gente 

possa voltar às aulas presenciais. Porque, apesar de todos os esforços 
por parte do Governo, da distribuição dos chips de internet, dos siste-
mas híbridos, das plataformas on-line, não há de se comparar o sistema 
presencial, o ensino presencial do que o ensino remoto. Então, em bre-
ve, esperamos que a nossa educação seja 100% de forma presencial. 
Então, Senhor Presidente, era esse o meu pronunciamento, na manhã 
de hoje. Desejar aqui um bom dia, um bom retorno a todos os colegas.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu venho falar agora, 
nesta tribuna, de um momento de muita alegria que nós tivemos, nesses 
últimos dias. Em virtude de uma emenda nossa que foi autorizada pelo 
Governador Flávio Dino, nós conseguimos adquirir cestas básicas para 
doação às comunidades que estão passando por grandes dificuldades no 
Maranhão. Nós também estamos entregando cestas, no município de 
Buriti Bravo, e vamos entregar em Alcântara e Cedral. Vamos entregar 
também aqui, começamos a entregar em São Luís e fizemos a semana 
toda de entrega na cidade de Bacabal. Entregamos cerca de duas mil 
cestas na cidade de Bacabal, em comunidades fundamentais como Pre-
sídio, Mangueira, Avenida Mearim, no Povoado Catucá, no bairro Novo 
Bacabal, na Vila da Paz, que também é uma comunidade muito carente 
na cidade, no Setúbal, no Parque Ruy Barbosa, que é outra comunidade 
na sede do município que também tem as suas dificuldades. O mais 
impressionante que nós sentimos nessas entregas, primeiro, foi a alegria 
da população pelo nosso gesto, pelo nosso trabalho, no entanto, nos 
causa certa preocupação que esta pandemia, este momento pelo qual 
nós passamos na economia do país, nós sentimos exatamente que as di-
ficuldades das pessoas está muito grande, a perda do emprego que hoje 
é um dos maiores índices de desemprego no país todo, nos municípios 
não se torna diferente, pois hoje a queda na renda tem dificultado muito 
a vida das famílias no nosso país, no Maranhão e na cidade Bacabal. 
Essa preocupação, claro que todos nós fazemos política e conhecemos 
os municípios do Maranhão, por isso temos noção exata de toda essa 
situação que tem acontecido em função dessa pandemia e também em 
função dessa política do governo Federal, essa política liberal que sem-
pre priorizou os grandes, em detrimento do trabalhador e da população 
de baixa renda que ficou esquecida. Eu quero aqui inclusive parabeni-
zar o governo e o Governador Flávio Dino pelas políticas sociais que 
foram ampliadas inclusive nesse momento de pandemia, nos auxílios 
emergenciais que foram criados e aprovados por nós aqui na Assem-
bleia, os quais se tornam tão fundamentais hoje na vida dos trabalha-
dores. Também a questão da ampliação das refeições nos restaurantes 
populares, porque hoje, meus amigos e minhas amigas, a miséria, a 
pobreza está crescente, as dificuldades das famílias está numa situação 
jamais vista no nosso país. Por mais alegria que tenha em fazer tam-
bém a nossa parte como Deputado, como representante da população, 
por meio dessas doações, também cria certa preocupação em função 
de toda essa situação que a nossa população tem sofrido. Eu, inclusive, 
também quero solicitar, fiz uma indicação para que o governo possa 
atender aos municípios de Buriti Bravo, Alcântara, Cedral e Bacabal 
com o programa do governo Comida na Mesa, que também é a entrega, 
a doação de cestas básicas. Nós entregamos em Bacabal cerca de duas 
mil cestas básicas, mas a gente sabe que a necessidade na cidade está 
muito grande, por isso nós também estamos sugerindo ao Governador 
Flávio Dino, porque lá em Bacabal nós temos o Restaurante Popular do 
Município, mas não temos ainda um Restante Popular do Estado, inclu-
sive o Governador anunciou que será no segundo semestre construído 
o de Bacabal, mas, enquanto esse Restaurante Popular do Estado não é 
construído, que o governo também possa colocar Bacabal com esse pro-
grama Comida na Mesa, de distribuição de cestas, para atender a nossa 
população, porque é uma forma de nós minimizarmos a situação de 
sofrimento que a população tem passado. Como eu disse, o trabalhador 
perdeu seu emprego, pai de família, mãe de família perderam seus em-
pregos, perderam as rendas familiares e hoje a grande dificuldade dos 
pais de famílias é colocar comida na mesa para os seus filhos, para os 
seus netos. Então, esses apoios sociais são fundamentais na vida dessas 
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pessoas, por isso eu quero também solicitar ao Governador que possa 
fazer que esse programa Comida na Mesa chegue também à cidade de 
Bacabal para atender a nossa população. Muito obrigado, Senhor Pre-
sidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, caros colegas secretários presentes à 
Mesa, Deputados e Deputadas presentes em Plenário, os nossos colegas 
que remotamente por vários motivos participam desta sessão extraordi-
nária, digamos assim, por meio da internet, por via remota, imprensa, 
aqueles que nos acompanham aqui via internet. Eu quero dar um bom 
dia e dizer que estamos muito felizes por estarmos aqui retornando, 
oficialmente, presencialmente, às nossas sessões e assim poderemos 
ajudar muito mais o Maranhão nessas condições. Acho que a Mesa Di-
retora, por meio do Presidente Othelino, dos senhores e das senhoras 
secretárias, quando fizeram essa normativa, essa resolução acertaram, 
porque já é um momento de declínio no Maranhão da pandemia, da 
epidemia, e que eu acredito que, a partir de agora, com o aumento da 
vacinação, embora muito lenta ainda, um doa países onde existe uma 
lentidão grande da vacinação da população é o Brasil, mas eu acredito 
que se nós tivermos algumas medidas sanitárias, se a população, se a 
sociedade compreender e colaborar, daqui para frente, só o melhor, es-
pecialmente, com a ajuda de Deus. Então, eu quero aqui parabenizar o 
Presidente Othelino, a Mesa Diretora por essa atitude de estarmos aqui 
demonstrando à sociedade do Maranhão que, apesar dos riscos, hoje 
menor, ontem maior, mas estamos aqui para trabalhar pelo povo do Ma-
ranhão e cada deputado pelo povo da sua região, Antônio Pereira, pela 
Região Tocantina, ali pela Região Central do Maranhão, pela Região 
do Mearim, enfim, aquelas regiões que nós representamos, mas, Senhor 
Presidente, eu ocupo essa tribuna nessa manhã, caros colegas deputa-
dos, porque eu vi no último dia 24, um momento importante para o Bra-
sil, para a sociedade brasileira, em todos os aspectos, desenvolvimento 
econômico, desenvolvimento social, em questões de saúde, que foi o 
marco regulatório de saneamento básico, foi votado no Senado Federal, 
no último dia 24. É um projeto oriundo do Executivo, foi aprovado no 
ano passado, final do ano passado na Câmara Federal e dia 24, poucos 
dias atrás, nós tivemos ali a honra e o prazer de ver ser aprovado ali no 
Senado Federal. Claro que não é um marco regulatório, não é uma lei na 
sua perfeição, não existe isso, vão surgir muitas discussões e ao longo 
dos anos, essas correções, com certeza, elas serão feitas, mas o impor-
tante é que colocou o Brasil numa rota onde os países desenvolvidos já 
estão, no caminho onde os países desenvolvidos já estão, que é da água 
tratada a 99% da população do povo brasileiro, é que dá, Deputado 
Arnaldo, V. Exª que eu sei que é uma das pessoas defensoras dessa 
ideia, no mais de 90% que lá marca 90% de saneamento básico, coleta 
de esgoto, esgotamento sanitário para o povo do Brasil. E que para isso, 
como o País, a União não tem as condições financeiras e orçamentárias 
necessárias, está chamando como parceria, a iniciativa privada. E eu, 
deputado Othelino, eu sou dos que pensam que é importante a partici-
pação da iniciativa privada. Me lembro quando se falava em telefonia, 
todo mundo ficava doido, que ia ficar muito caro, hoje todo mundo com 
o telefone na mão e nós estamos vendo o que aconteceu. Acredito que, 
de início, possa haver mudanças de taxas, mudanças de tarifas, mas 
acredito que, ao longo do tempo, nós teremos um serviço bem prestado 
à população, à sociedade e teremos preços justos, não diria preços aces-
síveis e preços justos. Então, eu quero dizer que, no meu ponto de vista, 
a iniciativa privada ela é bem-vinda, claro que, normatizada, e impor-
tante, o que está acontecendo, todas aquelas empresas, autarquias e eco-
nomia mista como, por exemplo, a Caema, aqui no Maranhão e outras 
empresas, elas têm o direito, por esta lei, de renovar seus contratos se eu 
não me engano por 20 ou mais 30 anos, para que permaneçam aqueles 
contratos que elas já têm, elas podem renovar sem licitação, desde de 
que, cumpra alguns itens como, por exemplo, de que, num determinado 
período, vão colocar 99% de água no Estado do Maranhão, no caso que 
nós estamos citando aqui, vai colocar 99% de água nas casas do Estado 
do Piauí. Então, essas empresas têm este direito, sem licitação de re-

novarem, deputado Cesar Pires, de renovarem esses contratos. Então, 
eu acho que o país agora, eu acho que, se você for lembrar do passado, 
do pretérito, lá atrás, Pasteur, com tudo que ele fez, eu acho que o país, 
neste momento, passa realmente a integrar uma busca, um bloco de paí-
ses que já buscam exatamente um grande desenvolvimento. Não vejo 
desenvolvimento econômico e desenvolvimento social sem podermos 
dar água tratada para as pessoas e um saneamento, um esgotamento 
sanitário adequado. Isso muda tudo, inclusive a saúde, inclusive a edu-
cação e outras coisas. Senhor Presidente, muito obrigado. Eu excedi o 
tempo, não é do meu normal exceder o tempo, mas eu quero agradecer 
a V.Exa. pelas duas buzinadas. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Se-
nhoras Deputadas, saudades dessa atividade presencial aqui na Assem-
bleia. Nesse período que estivemos só no remoto, não deixamos de pro-
duzir, entretanto, a atividade presencial tem algo especial e certamente 
todos estavam com saudade. Que bom estarmos aqui de volta. Presiden-
te, na última semana, o governo do Estado, o Governador Flávio Dino, 
o Secretário de Educação, inúmeros membros do governo e também 
desta Casa participaram, inclusive eu participei também, da inaugura-
ção virtual de 24 obras da educação. Uma atividade feita de forma re-
mota, mas com um simbolismo, com a marca, com a presença, em cada 
município em que essas obras foram feitas, 24 obras educacionais, cada 
uma com o seu alcance social, cada uma com a renovação da história 
daquela unidade escolar, a reforma, a reconstrução, todas com os seus 
significados. A escola de cada cidade traz a marca do pertencimento. 
Quem de nós aqui não lembra da escola onde estudou na infância e 
na juventude? Todos guardamos, com carinho, com ternura, a marca e 
influência daquela escola em nossas vidas. Imaginem cada escola des-
sas, o significado que têm não só no presente e no futuro, mas também 
por quem já passou ali e saber que aquela unidade escolar foi refor-
mada, reconstruída. De modo muito especial, destaco, na nossa região 
Tocantina, a escola de São João do Paraíso, que participei diretamente 
junto ao Secretário Felipe Camarão, com o Prefeito Beto Régis, com 
a gestora, Professora Raimunda. Era uma escola que, há muitos anos, 
esperava um investimento, é a única escola do Estado em São João do 
Paraíso, então é a escola que forma os filhos do povo dali, todo mundo 
passa por ali, a não ser quem vai estudar em outra cidade. Essa escola 
teve um investimento tão grande, eu acompanhei cada passo desde as 
primeiras tratativas, mostrando o caminho, mostrando a necessidade e 
quando foi tomada a decisão de incluir essa escola no programa Escola 
Digna. Acompanhei toda a reforma e agora a Escola Delfino Aguiar de 
Azevedo é uma nova escola, com tudo novo, tudo foi feito novo, é logi-
co que esse período da pandemia não deu aos alunos a oportunidade de 
ter esse reencontro ainda com a escola, mas, em breve, eles vão voltar 
para a escola, para as aulas presenciais e, quando voltarem, a escola não 
será a mesma, a escola está nova, renovando a alegria, a esperança, o 
sonho e o pertencimento de cada aluno àquela escola que é reforçado 
por saber que aquela é uma escola digna em Buritirana. O Centro de 
Ensino Flordismar Alves de Sousa tem também uma identidade espe-
cial porque, até então, os filhos de Buritirana, quando entravam para o 
Ensino Médio, faziam pela rede estadual, porém sem um prédio próprio 
do governo do Estado, a escola em que eles estudavam em turno era 
municipal porque pertence ao Município e, no outro turno, era da rede 
estadual, uma escola emprestada, cedida ao Município sem as condi-
ções plenas. Ao mesmo tempo de pertencimento, os anos passaram e os 
governos municipais foram generosos em fazer essa cessão em turnos 
específicos, mas precisava de um prédio próprio da rede estadual. O 
Governo Flávio Dino em nossa região com a inauguração da Escola de 
Buritirana, ele fecha esse ciclo e encerra essa realidade dos alunos do 
estado estudarem em prédios emprestados para a Prefeitura, construiu a 
Escola de Ribamar Fiquene, construiu a Escola de São Pedro da Água 
Branca, La Rocque e agora Buritirana, toda a Região Tocantina os pré-
dios são próprios da rede estadual, e isso é muito importante, além da 
Escola na Aldeia Campo Alegre, em Montes Altos, Escola Indígena que 
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foi feita pelo Governo do Estado, eu quero destacar esse compromis-
so do Governador Flávio Dino, esse brilhantismo do Secretário Felipe 
Camarão, parceria com o Secretário Clayton Noleto, em muitas dessas 
obras e dizer da importância de se investir na educação. A educação do 
Maranhão teve um investimento muito forte, muito focado, não só na 
estrutura física, que é muito importante, mas sobretudo na melhoria na 
qualidade do ensino. O IDEB subiu no Maranhão, subiu vai continuar 
subindo, o esforço dos professores, dos alunos, as ferramentas por parte 
do Governo do Estado e o investimento de uma maneira nunca antes 
vista no ensino profissionalizante, no ensino integral, no ensino de tem-
po integral, de maneira que o Governo do Estado tem dado saltos mui-
to importantes, Presidente, eu faço questão de parabenizar o Governo 
Flávio Dino por essa decisão, por essa firmeza de investir na educação, 
ali a gente planta sonhos, e ali a gente colhe realidades transformadas 
por uma educação séria, verdadeira, que consegue dar as ferramentas 
àquele que busca, àquele que sonha e àquele que quer mudar de vida, 
por meio da educação. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NET0 – 
Com a palavra, o deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial, 
bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas 
sobre o Estado Maranhão e sobre sua população. Três assuntos a serem 
abordados no Pequeno Expediente, o primeiro deles é a reunião que 
tivemos ontem com os professores da cidade de Serrano do Maranhão, 
fazer referência à professora Nazaré, que é presidente lá do sindicato, 
presidente da associação, que tem feito um excelente trabalho na cidade 
de Serrano do Maranhão, em defesa dos professores, e a nossa luta pelo 
pagamento dos precatórios, que seja feito o pagamento, que seja utiliza-
do o pagamento dos professores. Então, muitos professores aguardam 
esse pagamento, muitos professores já se aposentaram aguardando este 
pagamento, muitos professores já morreram na expectativa de receber 
esse pagamento, e alguns prefeitos, e alguns governadores de Estados 
afora, fazendo desvio desse recurso, fazendo o desvio dessas verbas. 
Então, estamos na luta, para que os precatórios sejam feitos o paga-
mento para os professores do Estado do Maranhão. Uma reunião vir-
tual muito proveitosa, na tarde de ontem, com os professores da cidade 
de Serrano do Maranhão e professores de todos os municípios, contem 
com a nossa luta, o nosso apoio pelo pagamento dos precatórios, é uma 
luta permanente, é uma luta antiga, e vamos retomar, muito embora es-
teja parado no STF, mas precisamos retomar, imobilizar a OAB, Minis-
tério Público, Defensoria Pública, todos em defesa da Educação, em de-
fesa dos professores, e do pagamento dos precatórios. Então, parabéns 
aos professores de Serrano do Maranhão, parabéns à professora Nazaré, 
estamos juntos nessa luta pelo pagamento dos precatórios. Senhor Pre-
sidente, no último final de semana, no Dia do Trabalhador, no Dia do 
Trabalho, estivemos na cidade de Mirador, estivemos percorrendo na 
cidade de Mirador, de Colinas, Pastos Bons, e estivemos na cidade de 
Mirador, no povoado de Riacho Grande. Tínhamos ido no mês de mar-
ço, a pedido da população, por solicitação da população, com o nosso 
projeto ouvindo o Maranhão, e qual o objetivo da viagem? A população 
do povoado de Riacho Grande, na cidade de Mirador, tem sido ameaça-
da. Nós já fizemos a denúncia, e ao sairmos no mês de março, da cidade 
de Mirador, nós protocolamos ofício na Prefeitura, na Câmara Munici-
pal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério 
Público, e também já fizemos os mesmos ofícios em São Luís, para 
que tomem conhecimento e as providências do que está acontecendo. 
A população da cidade de Mirador, no povoado de Riacho Grande está 
sendo ameaçada, ameaçada por jagunços, por pistoleiros, o Estado do 
Maranhão não é terra de jagunço, não é terra de pistoleiro, tem que res-
peitar a Lei, e essa população, é uma população carente, uma população 
pobre, uma população de homens e de mulheres de bem, são lavradores, 
são trabalhadores rurais que vivem da terra, plantando arroz, plantando 
milho, plantando feijão, plantando a mandioca, plantando a macaxeira, 

vivem da subsistência da terra, sobrevivendo da terra. É uma população 
que já vive lá há muito tempo, as casas são antigas, temos cemitério, 
a comprovação de tudo isso. E ai chega alguém, querendo retirar na 
marra, na força, porque tem ligação política, porque tem ligação com 
fulano, com sicrano, não vamos permitir. A população de Riacho Gran-
de e Mirador não está sozinha, estamos nessa luta e voltamos no final de 
semana, fizemos uma nova visita, participamos de um almoço coletivo 
e descobrimos mais irregularidades. Continuam desmatando com au-
torização de quem? Com autorização do Ibama? Com a autorização da 
Secretaria de Meio Ambiente? Estamos reformulando a denúncia para 
a Secretaria de Meio Ambiente e para o Ibama, para que fiscalizem. 
Estão desmatando, estão destruindo a vegetação sem autorização de 
ninguém, cometendo crime. Então, a população do povoado de Riacho 
Grande não está sozinha, continuo na luta em defesa da população do 
povoado de Riacho Grande, onde eu fui acolhido, fui bem recebido, 
lá é minha terra, lá é meu povo. Podem ter certeza de que vocês não 
estão sozinhos, pois vamos continuar na luta. Refizemos o ofício para 
todos os órgãos da cidade de Mirador, para que possam prestar os es-
clarecimentos acerca de quais foram as medidas adotadas diante das 
denúncias que nós fizemos. Não vai haver derramamento de sangue. Se, 
porventura, alguém se prestar ao papel, o mínimo que seja, de mais uma 
vez ameaçar aquela população, pode ter certeza de que não vai ficar 
impune. O Maranhão não é terra de jagunço, não é terra de pistoleiro. 
Respeite o Maranhão. Respeite a cidade de Mirador. Respeite as 90 fa-
mílias do povoado Riacho Grande, a nossa luta em defesa do povoado 
Riacho Grande. Senhor Presidente, nós apresentamos um requerimento 
solicitando à bancada federal, tanto aos Senadores como aos Deputados 
federais, que dê apoio ao projeto de 30 horas e de valorização dos pro-
fissionais de saúde, especificamente da enfermagem, contemplando as 
30 horas e o piso salarial, a nossa luta em defesa dos enfermeiros. Na 
Assembleia Legislativa, Deputados estaduais, nós não temos como vo-
tar, mas temos como solicitar, nós temos como dar o nosso apoio, como 
alguns Deputados já se prontificaram, já deram apoio. O nosso apoio 
incondicional à enfermagem. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
auxiliares, recebam o nosso apoio incondicional, a nossa luta em de-
fesa da categoria. Eu tenho muitos amigos na enfermagem, a exemplo 
da Professora Lurdinha, Maria de Lourdes Carvalho, uma das maiores 
enfermeiras do estado do Maranhão. E é por você, Professora Lurdinha, 
enfermeira Lurdinha, por vocês, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem, a nossa luta em defesa de vocês, pelas 30 
horas e por um piso salarial digno no Brasil. Então, solicitamos aos Se-
nadores que deem apoio, que votem a favor e aos 18 Deputados federais 
que deem apoio e que votem a favor. Deputado Wellington em defesa da 
saúde, em defesa dos profissionais de educação, em defesa dos enfer-
meiros. Técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem no estado 
do Maranhão, contem com nosso apoio, contem com nossa luta e com 
nossa defesa incondicional. Viva a enfermagem. Viva os enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem no estado do Maranhão. Parabe-
nizo alguns Deputados que também já se prontificaram, que deram seu 
apoio, a exemplo do Deputado César Pires, da Deputada Socorro, do 
Deputado Yglésio, Deputados que já anunciaram o seu apoio. Estamos 
juntos nessa luta em defesa da enfermagem no estado do Maranhão. Era 
o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente. Que Deus abençoe 
a todos, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do 
Maranhão e abençoe todos os profissionais de saúde, em especial, na 
manhã de hoje, os nossos amigos da área da enfermagem, enfermeiros, 
técnicos, auxiliares, pela aprovação das 30 horas e do piso salarial. De-
putado Wellington em defesa da enfermagem no estado do Maranhão. 
Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, está inscrito ainda o Deputado Duarte Junior, mas 
já são 10h30. V.Exa. fica transferido para a próxima sessão, Deputado. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Projeto de Lei 179, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê) Em dis-
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cussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 180, de autoria do Deputado 
Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Os Deputados que participam remotamente 
e que aprovarem permaneçam como estão. Se forem contrários, se ma-
nifestem. Aprovado. Vai a sanção. Os itens 03, 04 e 05 da pauta foram 
retirados a pedido do autor. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Presidente, só fazendo uma referência elogiosa ao ami-
go parlamentar Ciro Neto, pela sua sensibilidade, pelo seu trabalho. Eu 
estava falando agora para alguns pares, uma grata surpresa ter nessa 
legislatura homens de bem como o deputado Ciro Neto, sem inveja, 
sem falsidade, sem covardia, atento aos demais deputados, atento aos 
demais projetos, como membro da CCJ, ele nos liga para saber como 
votar, ele nos liga para saber do projeto, se tem algum alteração para fa-
zer. Então, eu parabenizo o deputado Ciro Neto pela sensibilidade des-
ses dois projetos aprovados hoje, e também pelo carinho, pela atenção 
por todos nós, deputados, em nome de toda a Assembleia, dos demais 
deputados, eu agradeço ao deputado Ciro Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
item 6 da pauta. Requerimento 018, de autoria do deputado Wellington 
do Curso (lê). Esse requerimento foi indeferido pela Mesa, o autor re-
correu.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pre-
sidente, Questão de Ordem, deputado Wellington. Se V. Exª., quiser 
pode retirar totalmente da pauta, porque, na verdade, são outros 
medicamentos, e a gente apresentou outro requerimento solicitando a 
relação de todos eles. V. Exª pode retirar da pauta, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Exª. quer que retire este requerimento em definitivo?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Defi-
nitivo, até porque tem um outro que ele é mais completo com relação à 
quantidade de medicamentos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O requerimento foi retirado, a pedido do autor, em definitivo. Reque-
rimento nº 023 também de autoria do deputado Wellington do Curso 
(lê). Este Requerimento foi indeferido pela Mesa e o autor recorreu ao 
plenário.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Ques-
tão de Ordem, Senhor Presidente, com vossa permissão, permissão da 
Mesa para que eu possa encaminhar a votação desse Requerimento, por 
gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V.Exa. tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, ocupo a tribuna 
da Assembleia Legislativa para fazer referência e defesa a aprovação 
desse Requerimento. O Requerimento do qual nós solicitamos que o 
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, possa 
apresentar um relatório detalhado e completo com relação às viaturas 
existentes no Estado do Maranhão. Em outras oportunidades, nós já es-
tivemos aqui na tribuna da Assembleia denunciando a falta de viaturas, 
denunciando que algumas viaturas haviam sido rebocadas por falta de 
pagamento, denunciando que muitos bairros na capital não têm viatura. 
Vejam, por exemplo, um aglomerado de bairros na Cidade Operária, 
Cidade Olímpica que compõem uma população de aproximadamente 
250 mil habitantes duas, três viaturas, duas motos e, o mais grave, que 
nós já fizemos a denúncia aqui, já apresentamos inclusive um ofício 
ao Comandante da Polícia Militar, ao Secretário de Segurança Públi-
ca e ao Governo do Estado, que é com relação aos cones da morte. 
Deputado Wellington, o que que são os cones da morte? Um policial 
militar, o soldado Cosme, foi atropelado na região do 9º Batalhão, na 
região do Anjo da Guarda, porque estava presente nos cones da mor-

te, aqueles cones colocados nos retornos para que a população tenha 
a falsa impressão de que nós temos viaturas, as viaturas estão paradas 
no retorno do São Francisco, no retorno do Olho D’Água, próximo ao 
Mateus, próximo aos shoppings e os bairros estão desguarnecidos, a 
periferia está desguarnecida. A todo instante relatório de assaltos, a todo 
instante relatório de homicídio, a violência aumentando no Estado do 
Maranhão, e o Governo do Estado permanece com as viaturas paradas 
em retorno, precisamos que essas viaturas possam circular nos bairros, 
na periferia, não é colocando a viatura parada, exposta no retorno que 
vai dar a falsa sensação de segurança, e mais ainda, expondo, midia-
ticamente, os policiais militares, é um absurdo, o policial militar fica 
no retorno do São Francisco, no sol quente, de 12 em 12 horas, parado 
e colocando em risco a sua vida, porque o marginal sabe que está ali 
parado, e o tempo todo fora da viatura, e é uma reclamação de todos, 
reclamação de soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitãs, coronéis. E 
o comandante da Polícia Militar continua mantendo os cones da morte, 
mantendo policiais e viaturas nos retornos. É por isso que apresentamos 
requerimento para o Governo do Estado possa apresentar um relatório 
completo da quantidade de viaturas. Senhoras e senhores, nós temos 
menos de um ano e meio, ainda da gestão do governador Flávio Dino, 
lembrando que, a partir de abril, ele vai desincompatibilizar do cargo, 
para pleitear um outro cargo, então nós temos aproximadamente um 
ano. O Governador Flávio Dino vai sair do governo do Estado e não tem 
patrimônio, não tem viaturas, viaturas alugadas, pagando uma fortuna 
pelo aluguel de viaturas, sendo que muitas foram retiradas das ruas, e é 
por isso que estamos cobrando, estamos solicitando ao governo do Es-
tado transparência. Quantas viaturas existem no Estado do Maranhão? 
Onde estão essas viaturas? Quais os batalhões? Quais as delegacias? 
Onde estão essas viaturas? Temos recebido relatos e fotos de sucatas 
de viaturas, em vários locais. Então, vamos começar a fiscalizar, vamos 
começar a denunciar, mas estamos fazendo o correto, estamos cobrando 
pela Assembleia Legislativa, aqui hoje na tribuna da Assembleia, para 
que possa apresentar o relatório, por isso, Deputado Rafael Leitoa, líder 
do governo, que estamos cobrando transparência do governo do Estado 
para que possa apresentar relatório de quantas viaturas nós temos, 100, 
200, 800? Quantas são do governo do Estado? Quantas são alugadas? 
E onde estão? Imperatriz? Em Timon? Em Caxias? Em Codó? Quais os 
batalhões e quais as delegacias? Qual a lotação dessas viaturas? Preci-
samos saber para que nós possamos fiscalizar, nada mais do que isso, é 
a nossa atividade parlamentar de legislar e de fiscalizar a aplicação do 
dinheiro público e fiscalizar o Executivo. E é por isso que solicitamos 
a atenção dos demais pares para que seja aprovado o relatório, o reque-
rimento, solicitando a quantidade de viaturas, a situação das viaturas, 
se são compradas ou alugadas, e a lotação dessas viaturas, em delega-
cias, quartéis, onde essas viaturas estão? Lembrando que apresentar o 
requerimento, nós já estamos também com o ofício pronto para enviar 
ao governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública, mas eu acre-
dito que vai ter a sensibilidade dos Deputados e vai ser aprovado o 
requerimento. Contamos com a benevolência, com a atenção e com a 
transparência de todos. É o que tinha para o momento, Senhor Presiden-
te. E na luta para acabar com os cones da morte, que as viaturas saiam 
do retorno e possam percorrer os bairros, as periferias e as cidades do 
estado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Os Deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam como estão. 
Deputados que participam de forma remotamente da mesma forma, isto 
é, se forem contrários se manifestem. Registro os votos contrários dos 
Deputados Wellington do Curso e César Pires. Mantida a decisão da 
Mesa. Item 8. Requerimento n° 155, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que mantêm, 
que desejem manter a decisão da Mesa permaneçam como estão. Da 
mesma forma, os que participam remotamente. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor 
Presidente, uma Questão de Ordem. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Mantida a decisão da Mesa. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Fazer 
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o encaminhamento, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V.Exa. perdeu o tempo de pedir o encaminhamento, Deputado Welling-
ton. Agora peça para o próximo. Mantida a decisão da Mesa com o voto 
contrário do Deputado Wellington do Curso. Item 9 da pauta. Requeri-
mento n° 172, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Este 
requerimento foi indeferido pela Mesa e o autor recorreu ao Plenário. 
Vossa Exa. tem cinco minutos para encaminhar, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, apresentamos o Requerimento 
nº 155/2021 e o de nº 172/2021 mais uma vez solicitando transparência 
do governo do Estado, primeiro, com relação ao auxílio emergencial, já 
que o governo do Estado só está pagando auxílio emergencial porque 
nós cobramos aqui na Assembleia. Uma luta do Deputado Wellington, 
do Deputado César Pires e do Deputado Adriano. Só está pagando, 
Deputado César Pires, auxílio emergencial porque nós cobramos, só 
que o governo do Estado está fazendo isso só para fazer propaganda. 
Muitos donos de bares e restaurantes não se beneficiaram, não recebe-
ram. Nós estamos solicitando ao governo do Estado, inclusive, não só a 
origem dos recursos, qual valor montante que tem para dar esse auxílio 
emergencial para bares e restaurantes, como quais foram os restauran-
tes contemplados para que a gente possa acompanhar. Segundo: auxílio 
emergencial para os músicos, para cantores, muita burocracia, não estão 
recebendo, estamos solicitando inclusive também informações, quais 
foram os músicos que receberam? Tem que ter transparência, porque a 
reclamação que temos o tempo todo é que não saiu, é que não foi libera-
do, está em análise e muitos músicos, cantores no estado do Maranhão e 
em São Luís estão padecendo há muito tempo sem fazer show, há muito 
tempo sem tocar, há muito tempo sem faturar, passando por dificuldade 
e por necessidade. Terceiro; O auxílio combustível. Da mesma forma, 
é tão pouco já é tão humilhante, mas, mesmo assim, continua fazendo 
propaganda enganosa e aí os moto-taxistas, os motoristas de táxis, mo-
toristas de aplicativos, um monte de burocracia, indeferimento, análi-
se, análise, análise, e não estão recebendo. Estamos nos reunindo com 
moto-taxistas, com motoristas de aplicativos, com motoristas de táxis 
para tomar as devidas providências, administrativa e inclusive jurídica, 
mas, jurídico, o motorista de aplicativo, o moto-taxista, R$ 60, R$ 100, 
não tem nem como pagar advogado, aí fica à mercê da humilhação do 
Governo do Estado, indeferindo, sob análise, e o pior de tudo, daqui a 
pouco, pode esperar, vai começar a pegar na propaganda, coloca um 
moto-taxista, coloca um motorista de táxi, um de aplicativo, dizendo 
que está pagando auxílio, aí o Brasil todo achando que o Estado do 
Maranhão está bem. Existem 02 Maranhões, o Maranhão da realidade, 
e o Maranhão da propaganda do governador Flávio Dino, que aqui estão 
pedindo transparência para desmascarar esse Governo do Estado que 
vive de propaganda enganosa, de propaganda mentirosa. Por último, 
locais de eventos, profissionais de ventos, na luta e em busca também 
desse auxílio, estamos solicitando quem foi os que já receberam, quais 
os que já receberam? Porque não tem transparência, mas, vão usar de-
pois na propaganda. Então, primeiro, saber qual é o montante, valor, a 
origem dos recursos para poder pagar esse auxílio e segundo a trans-
parência, quem recebeu, porque muitos estão passando por burocracia 
e não estão recebendo o auxílio emergencial. Senhor Presidente, esse 
último requerimento que nós apresentamos solicitando ao Governo do 
Estado para que possa apresentar, por meio da Secretaria de Comuni-
cação Social do Estado, as informações referentes ao valor total empe-
nhado liquidado e pago pelo Governo do Estado do Maranhão em todas 
as peças publicitárias veiculadas na televisão, rádio e mídias sociais 
sobre o combate ao coronavirus e inclusive o pagamento de cachê para 
a cantora nacional Aline Barros. Que pataquada é essa? Que palhaçada 
é essa? Eu pergunto a vocês: um cachê altíssimo para Aline Barros o 
que, que muda no coronavirus? No combate ao coronavirus? O vírus vai 
deixar de circular? Vai mudar a vida das pessoas? Porque Aline Barros 
está fazendo a propaganda para o Governo do Estado do Maranhão. 
Antes da pandemia, o cachê de Aline Barros? Meramente não é 100 
a 150 mil reais e agora fazendo propaganda para o Governo do Es-
tado em frente a uma biblioteca, numa cozinha e dizendo para usar a 

máscara, meu amigo, a quantidade de músicos do Estado do Maranhão 
que poderia fazer, a quantidade de músicos no Estado do Maranhão, a 
quantidade de músicos nós temos aí; Bruno Shinoda, nós temos An-
derson Mendonça, nós temos o Pepê Júnior, nós temos Alcione. Meu 
amigo, é necessário contratar um cachê altíssimo de Aline Barros para 
fazer propaganda no Estado do Maranhão? É brincar com a inteligência 
do maranhense, e é por isso que nós estamos solicitando ao Governo 
do Estado esclarecimentos sobre os valores pagos para os órgãos de 
divulgação inclusive você abre o Sportify tem propaganda do Governo 
do Estado, no YouTube, WhatsApp do Governo do Estado, Instagram 
do Governo do Estado, Facebook do Governo do Estado. É um absurdo, 
num momento de pandemia, jogando dinheiro fora, gastando dinheiro 
público com propaganda mentirosa, com propaganda enganosa e inde-
vida. Para quê propaganda com Aline Barros no Estado do Maranhão? 
O que muda no coronavírus? O que muda na vida das pessoas? E é por 
isso que estamos pedindo transparência para que o Governo do Estado, 
por meio de Secretaria de Comunicação, possa encaminhar não só os 
relatórios, mas todas as notas, empenhos, liquidados e pagos no comba-
te ao coronavírus para divulgação de peças publicitárias no Estado do 
Maranhão. E olhe que tem muito mais, temos mais solicitações da Se-
cretaria de Comunicação do Estado que gasta milhões, milhões do suor 
do trabalhador maranhense com propaganda mentirosa para mostrar um 
Maranhão que não existe. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Os Deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam como 
estão. Estamos apreciando o item 8 da pauta, não 9. Indeferimento, a 
decisão da Mesa foi mantida com voto contrário do deputado Wellin-
gton. Item 10 e também do deputado César Pires, votou contrário a 
decisão da Mesa, no caso do item 9, requerimento do deputado Wellin-
gton. Requerimento nº 181, de autoria do deputado Edson Araújo. (lê). 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Os Deputados que participam remotamente da mesma forma se 
forem favoráveis; os que forem contrários se manifestem. Aprovado. 
Projeto fica incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. Requerimen-
tos à deliberação da Mesa. Requerimento 087, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - O se-
nhor poderia retirar da pauta os itens 11 e 12, porque ainda há outros 
documentos que estão sendo analisados. O senhor pode retirar da pauta, 
por gentileza, o 11 e o 12. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NET0 - 
Os itens 11 e 12 são retirados da pauta a pedido do autor. Item 13 da 
pauta. Requerimento 123, de autoria do Deputado Wellington do Curso 
(lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Um instante, Deputado Wellington. Como vota a Deputada Andreia 
Martins Rezende? Pois não, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pre-
sidente, até para facilitar também e dinamizar o tempo, eu tenho os 
Requerimentos 13, 14 e 16, todos são direcionados ao governo do Esta-
do por meio da Secretaria de Saúde, Secretário Carlos Lula. Se V.Exa. 
permitir que eu posso encaminhar os três juntos, que são mais ou menos 
assuntos parecidos com relação aos respiradores, aos hospitais fecha-
dos, aos leitos, ao drive-thru, que foi fechado, e com relação a medi-
camentos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, tudo bem, Vossa Excelência tem cinco minutos 
para encaminhar os itens 13, 14 e 16. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, quão bom será se 
o Governador Flávio Dino for realmente candidato a Presidente da Re-
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pública ou a Vice-presidente da República, quão bom será para que os 
olhos do Brasil possam se voltar para o Estado do Maranhão e ver que 
é um governo sem transparência, que é um governo perseguidor, que é 
um governo que não tem compromisso com os Deputados, que é um 
governo que deixou muitos Deputados para trás, na legislatura passada, 
e vai fazer o mesmo na atual legislatura. Muitos Secretários serão can-
didatos a Deputado federal e Deputado estadual, mas ele está enganado 
todo mundo, está enganado que vai ajudar todo mundo, os que são se-
cretários e os que estão na Assembleia Legislativa, da base do governo, 
serão usados como ele já usou muitos na história do Maranhão. Então, 
é bom que o Governador Flávio Dino saia realmente como candidato a 
Presidente da República ou candidato a Vice-presidente da República, 
para que os olhos do Brasil possam se voltar para o Maranhão e nós 
tenhamos aqui a presença da Veja, da Isto é, dos grandes jornais, o mes-
mo jornal que ele paga vai precisar pagar muito mais, porque ele irão 
desnudar, irão mostrar o Maranhão de verdade, o mesmo Maranhão que 
Flávio Dino entra na Justiça para que possa ter o censo 2021, colocando 
mais 200 recenseadores nas ruas, andando de casa em casa nesse perío-
do de pandemia. Eu pergunto: Governador Flávio Dino quer que faça o 
censo? Ótimo. É para mostrar o descaso do Estado do Maranhão, por-
que todo censo do IBGE mostra a realidade do Estado do Maranhão. Aí 
o Governador Flávio Dino diz que, para ser um bom gestor, precisa de 
informações, de dados, mas para quê? Ele tem informações, mas não 
usa, não tem transparência, por isso a nossa luta permanente aqui por 
transparência. Na manhã de hoje, estou solicitando a benevolência da 
Mesa para que sejam aprovados três requerimentos solicitando ao go-
verno do Estado e ao Secretário explicações sobre o destino de leitos e 
hospitais que foram fechados assim como os respiradores. Três situa-
ções de respiradores: primeiro, 107 respiradores que foram contraban-
deados, que foram doados ao governo do Estado e que não foram utili-
zados. Nós constatamos e verificamos que os respiradores não foram 
utilizados. Estavam em cima de camas de hospitais em São Luís, em 
São José de Ribamar, e solicitamos inclusive informação sobre onde 
estão esses respiradores, número de lote, número de série, qual a unida-
de de saúde onde esses respiradores estão pelo Maranhão para que pos-
samos fiscalizar. Cadê a Comissão de Saúde da Assembleia? Onde está 
a Comissão de Saúde da Assembleia? A Comissão de Saúde não fez 
uma fiscalização, não fez uma visita in loco. Estou fazendo um requeri-
mento para que a Comissão de Saúde da Assembleia possa ir ao hospital 
de campanha, possa ir aos hospitais, verificar a situação dos respirado-
res. Primeira situação de respiradores: 107 respiradores contrabandea-
dos e até lançamento de livro para falar de toda a operação, para trazer 
respiradores que não foram utilizados, de péssima qualidade. Segundo: 
respiradores comprados, pagos adiantados e superfaturados por meio do 
Consórcio Nordeste, trinta respiradores pagos, quatro milhões e sete-
centos mil reais. Depois mais quarenta respiradores, no total de oito 
milhões e setecentos, foi pago a metade. Antecipadamente quatro mi-
lhões e trezentos. Só veio à tona por conta da denúncia do Deputado 
Wellington. Fiscalizador, cobrando, denunciando, se não ninguém sa-
bia, e o mais grave, o mais grave, o governador do Rio de Janeiro foi 
afastado, sofreu o impeachment, por conta dos respiradores, da malver-
sação do dinheiro público no combate à covid-19. O Governador Moi-
sés, de Santa Catarina, na mesma situação. O governador do Pará... dos 
bens do governador do Pará, isso tudo mais leve, menos grave do que 
aconteceu no Estado do Maranhão. E aqui nada se faz, nada acontece. 
Cadê os respiradores? Quando denunciamos os respiradores no início 
de abril de 2020, nós só tínhamos oitenta óbitos no Estado do Mara-
nhão. Os respiradores eram para ter chegado no Estado do Maranhão 
dia 23 de abril de 2020, até hoje não chegaram. E cadê os respiradores? 
Não foram entregues! Cadê o dinheiro? Não foi devolvido dos trinta 
primeiros respiradores. A empresa foi indiciada, e durante o inquérito 
reconheceu que vinte milhões foi pago de propina no Consórcio Nor-
deste. Nós denunciamos a segunda compra que foi pago agora 50%, 
quatro milhões e trezentos, em mais quarenta respiradores, o dinheiro 
foi devolvido. Cobramos do líder do governo, Deputado Rafael Leitoa, 
até hoje não apresentou o documento, de quatro milhões e trezentos, só 
foi devolvido três milhões e setecentos, e cadê o documento? Quem vai 

pagar por esse prejuízo? E o governo perseguiu um policial militar por-
que foi falar de respiradores, nós, da Oposição, estamos na luta e faze-
mos Oposição com responsabilidade, estamos fiscalizando e cobrando, 
Governo do Rio de Janeiro, Governo de Santa Catarina, Governo do 
Pará, Governo do Amazonas, sendo investigado e punido pela compra 
superfaturada de respiradores. No Estado do Maranhão nada acontece. 
Fizemos a denúncia no Ministério Público, foi feito o arquivamento 
porque não houve o reconhecimento inicial, mas vamos fazer, já falei 
com o deputado César Pires e com o deputado Adriano, porque o levan-
tamento do TCE aponta o superfaturamento e o Ministério Público Es-
tadual não teve a atenção, não reconheceu que teve o superfaturamento, 
e vamos reapresentar ao Ministério público, as informações, inclusive o 
relatório do TCE, apontando o superfaturamento na compra dos respi-
radores que até hoje não chegaram, e por último o Governo do estado 
fechou antecipadamente os hospitais de campanha, quantas vidas te-
riam sido poupadas, quantas vidas teriam sido salvas se os hospitais ti-
vessem sido mantidos? E nós fomos lá, nós fomos lá em todos os hos-
pitais e denunciamos que estavam fechando, fechando hospital de 
madrugada, às escondidas, feito rato na madrugada, na noite para nin-
guém ver, ninguém saber, se tinha alguma coisa errada a comprovação 
era essa, fazendo isso de madrugada. Por que não faz durante o dia? Vou 
solicitar à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado Ma-
ranhão que possa fazer uma vista in loco, no hospital de campanha que 
deve estar em funcionamento ainda, ninguém sabe, não tem transparên-
cia, se esconde na covid que ninguém pode entrar, se esconde na covid 
que ninguém pode fiscalizar, cadê o Ministério Público, cadê a Polícia 
Federal, cadê a investigação? Apresentamos o requerimento para a CPI 
da Covid no Senado para que possa incluir governadores e prefeitos. 
Nós temos uma Comissão parlamentar Interestadual do Nordeste, são 
deputados de todas as Assembleias Legislativas do Nordeste da qual eu 
faço parte, nós estamos reabrindo a Comissão Parlamentar interestadual 
do Nordeste para discutir o Consórcio Nordeste, inclusive vamos apre-
sentar requerimento ao Senado com relação à CPI do Senado. Isso não 
pode ficar impune, não pode ficar do jeito que está, se aproveitar da 
pandemia para desviar dinheiro público, se locupletar, tem que ter trans-
parência, todo o recurso da covid tem que ter transparência e é por isso 
solicitamos ao Governo do Estado transparência com relação aos respi-
radores, transparência com relação aos leitos de hospitais fechados e 
também com relação à quantidade de medicamentos, muitas pessoas 
nesse período de pandemia sofrendo porque chegam e não tem medica-
mentos, chegam e não tem medicamentos. E qual é a desculpa do Go-
verno do Estado? Nenhuma, a pessoa chega bate na porta e volta, medi-
cação controlada, medicação de uso contínuo, a população está 
morrendo, deputado César Pires, parabenizar pela luta, deputado César 
Pires, pela luta, nossa luta em defesa da população do estado do Mara-
nhão, somos poucos, mas, de forma corajosa, determinada, diante de 
toda a perseguição de tudo que esse governo faz com a oposição, com a 
população do Estado do Maranhão e o Governo do Estado, deputado 
César Pires, tem dizimado a população mais pobre desse Estado, a po-
pulação que precisa de saúde, pelo o amor de Deus, vai acabar a pande-
mia, deputada Socorro Waquim, vai acabar a pandemia e todo o recurso 
que veio para o Estado do Maranhão não vai servir para nada, não me-
lhorou as UPAs, os hospitais, tanto dinheiro que veio para saúde e até 
agora não entregaram o Hospital da Ilha, vamos lá fiscalizar, vamos lá 
verificar. É um absurdo! Durante a Copa e as Olimpíadas, construíram 
vários estádios que ficaram para a posteridade. A pandemia vai passar, 
a pandemia vai acabar e o que vai ficar para posteridade é a dor e o so-
frimento de quem perdeu os seus entes queridos, porque vai continuar o 
hospital lotado do tratamento do câncer, de diabetes, o sofrimento e a 
luta da população do estado do Maranhão. É preciso colocar a mão na 
consciência. Gestor público foi eleito para administrar o dinheiro públi-
co, o recurso público, para aplicar o recurso público. Eu faço reverência 
elogiosa, na manhã de hoje, ao concluir, Senhor Presidente, a uma pes-
soa que eu tive um convívio, durante a campanha de 2020, e que hoje é 
parlamentar, eu tenho convívio com ela na Assembleia, que é a Deputa-
da Socorro Waquim. Um dos pronunciamentos mais brilhantes, das de-
fesas mais brilhantes, uma mulher simples, professora, com a sensibili-
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dade, um carinho e coração de mãe, de mulher, de gestora, e a 
preocupação com a cidade de Timon. Eu lutei para que V.Exa. fosse 
Prefeita de Timon, eu tenho certeza de que a senhora seria a melhor 
gestora para Timon, mas, infelizmente, não foi possível dessa vez, mas 
eu faço aqui o registro do carinho, do respeito que eu tenho por V.Exa. 
e da sensibilidade que tem no seu coração e na sua mente em defesa da 
população do estado do Maranhão. Citando o seu nome, Deputada So-
corro Waquim, que nós não podemos permitir que todo recurso que veio 
para a pandemia...

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou 
concluir, Senhor Presidente, e que possa melhorar a vida das pessoas. 
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Item 13. Em discussão. Em votação. Aliás, é a Mesa. Como vota a 
Deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento indeferido. Em discussão o Requerimento 127, aliás, em 
votação. Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Indeferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Presidente, os três requerimentos que eu defendi, que 
eu solicitei aprovação, que V.Exa. possa solicitar que sejam apresenta-
dos na próxima sessão e para apreciação do Plenário, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Os Requerimentos 123 e 127, o autor recorreu e ficam incluídos na 
Ordem do Dia da próxima sessão. Requerimento 135, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Andreia 
Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Indeferido o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Senhor Presidente, solicitar também para apreciação 
do Plenário na próxima sessão, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Fica, Deputado Wellington, incluído na Ordem do Dia da próxima 
sessão. Item 16, Requerimento 136, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO – Indeferido o requerimento.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-

dente, solicitar que esse requerimento também seja apreciado na próxi-
ma sessão, por favor. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Fica incluído, na Ordem do Dia da próxima sessão, o recurso. Requeri-
mento nº 171, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê).

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Os 
Requerimentos nº 17, 18, 19 e 20, que V. Exa. retirasse de pauta e colo-
casse na próxima sessão, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Transferida a apreciação dos itens 17, 18, 19 e 20 a pedido do autor. 
Requerimento nº 187, de autoria do Deputado Arnaldo Melo (lê). Depu-
tado Wellington, V. Exa. não pediu para retirar o item 20?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pre-
sidente, eu estava só analisando. Na verdade, eu estou aguardando que 
o governo do Estado dê um prazo para que o auxílio emergencial seja 
pago, muito embora esteja havendo vários problemas com relação à 
análise. Então V.Exa. pode retirar e colocar na próxima, por gentileza. 
Até sexta-feira, já teremos uma definição do governo do Estado com 
relação ao pagamento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então item 21, Requerimento nº 187, do Deputado Arnaldo Melo (lê). 
Como vota a deputada Andreia Martins Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento. Item 22. O deputado Neto Evangelista pede 
permissão para subscrever. Item 22. Requerimento n° 188, do deputado 
Wellington do Curso (Lê). Este item fica retirado da pauta.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Isso, 
Presidente, o 22 e 23, itens 22 e 23.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- A pedido do autor. Item 24. Requerimento n° 190, de autoria da de-
putada Mical Damasceno (lê) Como vota a deputada Andreia Martins 
Rezende?

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deferido. Requerimento n° 191, de autoria da deputada Dra. Cleide 
Coutinho (lê).

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Senhor Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Socorro.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Pela Or-
dem. Eu gostaria de solicitar a permissão à deputada Cleide, para que 
pudesse também subscrever, pelo apreço, admiração e respeito que eu 
tinha a Talmir, na cidade de Caxias, onde eu servi como Secretária de 
Educação por muito tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Cleide, V.Exa., autoriza a subscrição da Deputada Socorro 
Waquim e do Deputado Fábio Macedo?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Autorização permitida.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Tudo bem. Obrigado. Deputado Wellington também pediu para subs-
crever. Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Presidente, eu também gostaria de 
subscrever. Nesse caso, eu posso deferir ou indeferir?

 O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Sim, V. Exª., pode subscrever e logo se manifesta quanto ao... se está 
subscrevendo já obviamente vota pelo deferimento do requerimento.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento. Eu gostaria de ex-
pressar minha solidariedade a essa família que foi tão fortemente agre-
dida por esta doença, em especial, à minha amiga Beth, que é irmã do 
querido Talmir, e o requerimento tem o meu deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Requerimento deferido. A Deputada Cleide Coutinho, por ser autora, 
não pode votar neste caso. Item 26. Requerimento nº 192, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Andreia 
Martins Rezende?

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

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

A SENHORA SECRETÁRIA SEGUNDA SECRETÁRIA DE-
PUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO– 
Deferido o requerimento. O item 27. O deputado Duarte Júnior é o au-
tor, pediu para retirar de pauta. Item 28. Requerimento 194, de autoria 
do deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a deputada Andreia 
Martins Resende? 

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

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Requerimento deferido. Senhores deputados, os que estão aqui no 
Plenário, e os que participam remotamente. Encerramos a nossa pau-
ta de hoje, quero falar da satisfação de poder ter a sessão presencial, 
novamente, em regime híbrido, e lembrando que amanhã nós também 
teremos a sessão, novamente, nesse mesmo regime híbrido de hoje, os 
deputados que não estiverem à vontade para participar, podem parti-
cipar remotamente. Hoje tivemos aqui no Plenário mais ou menos 20 
a 22 Deputados. Participando remotamente, tivemos mais ou menos 
12 Deputados, são os que estão online agora. Então, isso garante um 
quórum bastante elevado para que nós possamos discutir essas matérias 
importantes para o nosso estado. Nos vemos amanhã, às 9h30, para a 
sessão ordinária. Um bom dia a todos e a todas. 

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

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 019 /2021

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

040/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que 
visa assegurar, através do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Esta-
do, a realização, em até trinta dias, dos exames destinados à comprova-
ção de doença neoplásica. 

Segundo a Justificativa do autor, o presente projeto de lei tem por 
finalidade possibilitar que os pacientes com suspeita de neoplasia ma-

ligna possam realizar, em no máximo 30 dias, os exames que compro-
vem sua doença. Esta lei se faz necessária, pois é evidente na literatura 
médica que o tratamento tardio é um dos maiores fatores de mortalidade 
pelo câncer. E a principal razão que retarda este tratamento é justamente 
a demora na realização dos exames específicos para a comprovação do 
diagnóstico de neoplasia maligna.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
183/2021), 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, visa garantir que os 
exames que asseguram o tratamento tempestivo sejam realizados sem 
grande demora. O quadro atual, no âmbito do SUS, revela que os pa-
cientes com sintomas claros de neoplastia maligna esperam por meses 
até que os exames sejam realizados.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 040/2021, 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 040/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 05 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira                                                      
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
Deputado Carlinhos Florêncio     _________________________                                    
Deputado Doutor Yglésio                                               _________________________
_____________________                                               _________________________

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 026/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 042/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que classifica o 
doente renal crônico como pessoa com deficiência, para fins de fruição 
de direitos assegurados na constituição do Estado do Maranhão.

Nos termos do referido projeto de lei, fica classificada como pes-
soa com deficiência física a pessoa com diagnóstico de doença renal 
crônica, para fins de fruição dos direitos assegurados na Constituição 
do Estado do Maranhão e na legislação infraconstitucional de proteção 
às pessoas com deficiência. São considerados pacientes renais crônicos, 
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para efeito desta lei: portadores de moléstia renal grave com prescrição 
médica contínua de diálise e hemodiálise; transplantados renais.

Registra a Justificativa do autor da propositura, que as doenças 
renais são definidas como aquelas que apresentam lesão progressiva 
irreversível da função dos rins em sua fase mais avançada. A DRC con-
siste em lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins 
(glomerular, tubular e endócrina). Em sua fase mais avançada (chamada 
de fase terminal de insuficiência renal crônica-IRC), os rins não conse-
guem mais manter a normalidade do meio interno do paciente.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
351/2021), 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, visa incluir os pacien-
tes renais crônicos e transplantados na classificação de pessoas com 
deficiência (PCD), em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
(LEI 13.146/2015), como bem esclarece a Justificativa do autor da 
propositura.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 042/2021, 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 042/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 05 de maio de 2021.                                                                 

Presidente: Deputado Antônio Pereira                                                      
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
Deputado Carlinhos Florêncio      _________________________                                  
  

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 027/2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 195/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre o di-
reito à saúde das mulheres que passem por perdas gestacionais no esta-
do do Maranhão.

Nos termos do presente projeto de lei, as unidades de saúde das 
redes pública e privada do Estado do Maranhão devem garantir os di-
reitos das mulheres que passem por perda gestacional nos termos da 
presente lei. 

Para efeitos desta propositura de lei, considera-se perda gestacio-
nal toda e qualquer situação que resulte em óbito fetal, morte neonatal 
ou interrupção médica gestacional legalmente autorizada.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
289/2021), 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, visa garantir os direitos 
das mulheres que passem por perda gestacional e a prestação de um 
atendimento de boa qualidade que satisfaça as necessidade da socie-
dade, sobretudo, dos mais vulneráveis, como é o caso das mãe que 
têm a interrupção da gravidez, é primordial. Cumpre assinalar, que a 
essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte 
qualificasse como prestações de relevância pública as ações e serviços 
de saúde.  

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

aprovação do Projeto de Lei nº 195/2021, 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 195/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 05 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira                                                      
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
Deputado Carlinhos Florêncio     _________________________                                   
Deputado Doutor Yglésio                                               _________________________
_____________________                                               _________________________

TERMO DE RESCISÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 
13/2017 CELEBRADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA POLO ARQUITETURA 
LTDA. OBJETO: Fica rescindido, unilateralmente, a partir da data 
de assinatura deste Termo, o Contrato nº 13/2017, com fundamento 
jurídico nos artigos 77 e 78, inciso I, II, III e IV da Lei nº 8.666/93 
e Cláusula Trinta e Quatro do ajuste contratual e Processo Adminis-
trativo nº 3396/2020-AL. DATA DA ASSINATURA: 04/05/2021. 
ASSINATURAS: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
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MARANHÃO - Deputado OTHELINO NETO – Presidente e EMPRE-
SA POLO ARQUITETURA LTDA, CNPJ nº 01.822.637/0001-26. São 
Luís–MA, 05 de maio de 2021.  Tarcísio Almeida Araújo – Procura-
dor-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
 Procurador-Geral 

À Sua Excelência, o Senhor
Deputado Estadual OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão

MENSAGEM nº 07/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do 

Maranhão
Em razão do art. 65, XXVIII, da Lei Orgânica Municipal de 

Caxias-MA estabelecer como competência privativa do Prefeito Mu-
nicipal: “Decretar Estado de Calamidade” encaminho, por intermédio 
de Vossa Excelência, à elevada deliberação dessa Egrégia Casa de Leis, 
com base no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

A presente propositura legislativa tem por motivação precípua 
decretar “Situação de Calamidade Pública até 31.12.2021” no municí-
pio de Caxias-MA, em razão do agravamento da crise de saúde pública 
decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, cau-
sada pelo novo coronavírus (COVID-19) – classificação e codificação 
brasileira de desastre 1.5.1.1.0, com repercussões nas finanças públicas 
municipais e para fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000.

Haja vista que o presente Decreto discute matéria que merece 
imediata regulação, tendo em vista a urgência e relevância da matéria, 
e que o tema requer a necessária e indispensável atuação do Governo 
Municipal, solicito, nos termos do que estabelece o artigo 41, da Lei Or-
gânica do Município, REGIME DE URGÊNCIA em sua tramitação.

Diante disso, demonstrado o cabimento e adequação legal do pre-
sente Decreto Municipal, bem como a ausência de vícios formais ou 
materiais de legalidade, e considerando não haver nenhuma usurpação 
de competência legislativa, além de se verificar notório interesse pú-
blico, submeto o Decreto Municipal de nº 177 de 12 de abril de 2021 à 
elevada consideração e julgamento dos Nobres Edis, na certeza de que 
sua aprovação estará em rigorosa sintonia com o ordenamento jurídico 
vigente.

Assim, contando com o elevado espírito público do Parlamento 
Estadual para fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos 
nossos protestos de elevada estima e consideração.

Caxias-MA, 14 de abril de 2021.
Atenciosamente,

FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 177, DE 12 DE ABRIL DE 2021.

Declara Estado de Calamida-
de em Saúde Pública no Município de 
Caxias-MA em virtude da existência de 
casos confirmados pelo novo coronaví-
rus (COVID-19) e H1N1 no município, 
em complementação às ações definidas 
nos Decretos Municipais do ano de 2020 
e dá outras providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Mara-

nhão, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe artigo 65, in-
ciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caxias, resolve:

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde pública em 

decorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, cau-
sada pelo novo coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização 
Mundial da Saúde – OMS, que afeta todo o sistema interfederativo de 
promoção e defesa da saúde pública, estruturado nacionalmente por 
meio do Sistema Único de Saúde – SUS;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de 
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saú-
de Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da Infec-
ção Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia 
de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único 
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como 
a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO sua repercussão nas finanças públicas em 
âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal, quando 
do envio, ao Congresso Nacional, da Mensagem nº 93/2020, para fins 
do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal – LRF);

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

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 que por meio do Decreto Estadual nº 35.672, 
de 19 de março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no 
Estado do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contaminação 
pela COVID-19 (COBRAE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral), o qual 
foi reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Le-
gislativo 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, pelo Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, pelo Decreto 
nº 36.264, de 14 de outubro de 2020 e pelo Decreto nº 36.597 de 17 de 
março de 2021;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 93, de 20 de mar-
ço de 2020, que declarou situação de emergência em saúde pública no 
Município de Caxias – MA e dispôs sobre medidas de enfrentamento à 
pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 35.746, 
de 20 de abril de 2020, que alterou o Decreto nº 35.731, de 11 de abril 
de 2020, que dispõe sobre o funcionamento das atividades econômicas 
no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO o agravamento dessa crise, e entre outros, a 
possível necessidade de aumento do efetivo de profissionais de saúde 
para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO por fim, todos os esforços de reprogramação 
financeira que serão empreendidos para ajustar as contas municipais, 
objetivando manter a regularidade da prestação dos serviços públicos e, 
ao mesmo tempo, intensificar as ações para enfrentamento da grave cri-
se de saúde pública que vem se instalando em Caxias/MA, em razão da 
COVID-19, inclusive com a confirmação de 8.935 casos e 249 óbitos,

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada “Situação de Calamidade Pública até 

31.12.2021” no Município de CAXIAS/MA, em razão do agravamento 
da crise de saúde pública decorrente da pandemia de doença infecciosa 
viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) – clas-
sificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento 
do número de casos de H1N1, com repercussões nas finanças públicas 
municipais, e para fins do art. 65, da Lei Complementar nº101/2000.

Parágrafo único: serão mantidas todas as previsões e restri-
ções constantes dos Decretos Municipais nº 93 de 20.03.2020, 94 de 
22.03.2020, 126 de 06.04.2020, 132 de 05.03.2021, 137 de 15.03.2021, 
162 de 01.04.2021, acrescidos do que dispõe o presente ato e revogadas 
as disposições em contrário.
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Art. 2º. Para o enfrentamento do Estado de Calamidade pública 

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; 
Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e obedecendo as disposições da Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, fica autorizada a dispensa 
de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrenta-
mento da situação de Calamidade.

Art. 3º. 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. 4º. O art. 3º do Decreto nº 162, de passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 3º. O funcionamento de todas as atividades e serviços, no 
período de 05 a 16 de abril de 2021, ficará sujeito às seguintes condi-
ções:

(...)
VII – revogado.
VIII – revogado.
Art. 5º. O art. 3º do Decreto nº 94, de 22 de março de 2020, que 

havia sido acrescido dos incisos constantes no art. 4º, do Decreto nº 
126, de 06 de abril de 2020, passa a vigorar acrescido do inciso XXXI, 
o qual terá a seguinte redação:

XXXII – Academias, estúdios de condicionamento físico e de-
mais atividades do ramo.

XXXIII – Agricultura, Pesca, Pecuária e Abastecimento em ge-
ral.

Art. 6º. Reitera que as atividades religiosas de qualquer natureza, 
podem ser realizadas, desde que obedecidas as determinações do Minis-
tério da Saúde e protocolos sanitários de segurança.

Art. 7º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavalia-
das a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da evolução 
dos casos no Município.

Art. 8º. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação 
deste Decreto serão definidos pelo Prefeito Municipal.

Art. 9º. O poder Executivo Municipal solicitará, por meio de 
Mensagem do Prefeito de Caxias enviada a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, o reconhecimento do “estado de calamidade pú-
blica”, para fins do art. 65, da LRF.

Art. 10. A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas de-
terminadas neste Decreto ficará a cargo dos órgãos de segurança pú-
blica, com apoio dos órgãos de poder de polícia do Município, caso 
necessário.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ES-
TADO DO MARANHÃO, AOS DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL 
DE DOIS MIL E VINTE E UM.

          
FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA

Prefeito Municipal


