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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legis-

lativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão, realizada no dia onze de maio de dois mil e vinte e um.

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

de.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Zé Inácio Lula.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura da Ata 
da Sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ata lida e considerada aprovada.

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 045/2021
São Luís, 10 de Maio de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pade-
cer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 045/2021, que 
institui a Campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, para a orientação 
e conscientização sobre o cuidado aos idosos e as consequências do seu 
abandono, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei 
nº 045/2021, que institui a Campanha 
“Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, para a 
orientação e conscientização sobre o cui-
dado aos idosos e as consequências do seu 
abandono, no âmbito do Estado do Mara-

nhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
045/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, propõe que seja instituí-
da no Estado do Maranhão a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos 
com o fim de que haja a orientação e conscientização sobre o cuidado 
aos idosos e as consequências do seu abandono. Para tanto, serão pro-
movidos eventos, palestras e aulas com materiais educativos que gerem 
a reflexão e a conscientização sobre a necessidade de cuidados aos ido-
sos por seus familiares.

Em que pese a intenção do legislador, há de ser negada sanção à 
propositura, vez que veicula comando normativo de mesmo conteúdo 
ao constante na Lei nº 11.398, de 23 de dezembro de 2020, publicada 
na Ed. nº 239, de 24 de dezembro de 2020, que também Institui a 
Campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos”, e dá outras providências, 
nos seguintes termos:

LEI Nº 11.398, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

Institui a Campanha “Idosos Ór-
fãos de Filhos Vivos” e dá outras pro-
vidências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço sa-
ber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º (Vetado). 
Art. 2º Durante o mês de outubro, mês internacional do idoso, 

a campanha terá o objetivo de sensibilizar os estudantes em geral e 
assistentes sociais do Estado do Maranhão, em instituições públicas 
e privadas, quanto à importância da conscientização, orientação e 
medidas para difundir os cuidados junto aos idosos, uma vez que as 
consequências sociais e psicológicas do “idoso órfão de filhos vivos” 
possui implicação direta à sua saúde e bem estar. 

Art. 3º Durante a referida Campanha, o Estado, através dos Po-
deres Executivo e Legislativo, promoverá eventos, palestras, cam-
panhas e aulas, com o objetivo de gerar reflexão, conscientização 
sobre a necessidade de cuidados aos idosos por familiares.

Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo a incentivar pro-
gramas para objetivar a campanha de orientação e conscientização 
sobre as consequências do não cuidado aos idosos. 

Art. 5º (Vetado). 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

[grifos nossos]

Verifica-se que o art. 1º da propositura, de redação análoga ao 
Projeto de Lei nº 612/2019, foi objeto de veto deste Poder Executivo, 
encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, pela 
Mensagem nº 118, de 23 de dezembro de 2020. Quanto aos arts. 2º a 
4º evidencia-se que possuem o mesmo conteúdo normativo da Lei nº 
11.398, de 23 de dezembro de 2020, acima transcrita.

Isto posto, não pode o legislador, sob a intenção de corrigir pos-
síveis inconstitucionalidades apontadas em norma já sancionada, ferir o 
interesse público editando nova lei com o mesmo teor, ainda que nada 
o impeça de alterá-la.

Desse modo, não havendo qualquer novidade jurídica que justifi-
que sua sanção e a consequente manutenção, no ordenamento jurídico, 
de duas leis com o mesmo objeto, oponho veto integral ao Projeto de 
Lei nº 045/2021, por ser contrário ao interesse público.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
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gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto consti-
tucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na obrigatorieda-
de de adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 045/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS,10 DE MAIO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA, 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 257 /2021

“Cria o Programa de Saúde da 
Mulher Privada de Liberdade”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 

Art.1º - Cria o Programa de Saúde da Mulher Privada de Li-
berdade.

Art.2º. Serão beneficiadas pelo programa as mulheres que cum-
prem pena ou aguardam julgamento no sistema penitenciário do Estado 
– UPFEM.

Art. 3º - O programa visa promover a atenção integral à saúde 
da população prisional feminina no âmbito do Estado. São objetivos do 
programa:

I - Aumentar a cobertura, a concentração e a qualidade da assis-
tência pré-natal;

II – Aumentar o espaço específico para gestantes de modo a me-
lhorar a assistência ao parto, pós-parto e ao puerpério;

III - Dar acesso às ações de planejamento familiar, garantindo 
também o acesso não só as informações que evitem a gravidez indese-
jada quando das visitas intimas oferecendo métodos anticoncepcionais 
reversíveis e até programas de esterilização, quando as apenadas assim 
o desejarem e forem elegíveis para esse procedimento;

IV-Diminuir índices de mortalidade materna;
V - Aumentar os índices de aleitamento materno;
VI - Ampliar as ações de detecção precoce e controle do câncer 

do colo de útero e da mama, articulando um sistema de referência para 
o tratamento e o acompanhamento da mulher;

VII - Estabelecer parcerias com outros setores para o controle 
das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e de outras patologias 
prevalentes no grupo, principalmente nas ações dirigidas às gestantes, 
visando à prevenção da transmissão vertical do vírus da imunodeficiên-
cia humana (HIV) e da sífilis congênita e também à erradicação do té-
tano neonatal.

VIII- Permitir o aumento efetivo da quantidade de mulheres em 
consultas médicas externas e na própria unidade quer de caráter preven-
tivo ou já para tratamento especializado.

IX- Buscar identificar os problemas relacionados à saúde mental 
oriundos de histórico de drogas, alcoolismo, depressão e suicídio entre 
lésbicas, bissexuais, mulheres trans. atuando na prevenção, promoção e 
recuperação da saúde que estejam privadas de liberdade.

X – Estabelecer ações educativas nas rotinas dos serviços de saú-
de voltadas à promoção da auto estima entre mulheres lésbicas, bisse-
xuais e transexuais.

XI - Promover a capacitação permanente de profissionais de saú-
de no sistema prisional feminino.

Art. 4º - O programa será aplicado nas unidades de saúde do Es-
tado, nas entidades conveniadas ou em parceria com a municipalidade.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, 

suplementadas se necessário.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 11 de maio de 2021. 

ANA DO GÁS
DEPUTADA ESTADUAL

PC do B

JUSTIFICATIVA

A criação do Programa de Saúde da Mulher Detentas apresentado 
na presente proposta leva em consideração uma minoria de um sistema 
prisional construído por homens e para homens, enquanto as mulheres 
abrigadas enfrentam situações específicas e graves, ainda pouco obser-
vadas pelo poder público e praticamente desconhecidas pela sociedade 
em geral. Esse contingente, no entanto, vem aumentando assustadora-
mente.

De outra parte, a iniciativa preocupa-se em cuidar dos problemas 
ginecológicos, da alta vulnerabilidade a contaminação por ISTs (infec-
ções sexualmente transmissíveis), além de minimizar a incidência de 
Aids proporcionalmente superior à da população feminina em geral e 
à dos presídios masculinos, cujos indicativos nos levam a concluir tra-
tar-se de uma séria questão de saúde pública. Abandonadas pela família 
com maior frequência que os homens presos, o programa pretende con-
ceder às mulheres um tratamento para as que sofrem com a separação 
dos filhos, muitas vezes deixados em situação precária, desencadeando 
profunda carga de depressão.

Em relação as que atravessam o período de gravidez o Programa 
em destaque prevê o aumento da cobertura e da qualidade na assistência 
pré-natal, tão precária no sistema atual, e a melhoria da assistência na 
hora do parto e dos estágios posteriores. A propósito o Programa soli-
dariza-se com as mulheres na ampliação de ações de detecção precoce 
e controle do câncer do colo do útero e da mama, articulando-se a um 
sistema de referência para o tratamento e acompanhamento da mulher.

Convém lembrarmos, que a iniciativa não perde de vista a falta 
de material de higiene na maioria dos “Cadeiões”, e por isso objetiva o 
estabelecimento de parcerias com outros segmentos da sociedade para 
controle das patologias derivadas do ambiente desumano e fétido a que 
se submetem as detentas, visando munir o sistema prisional de produtos 
alternativos e eficientes de assepsia.

Há de se reconhecer que o trabalho será árduo; a tarefa 
multiplicadora; mas, porém, se tem a convicção de que é preciso 
respeito ao humano, para que a mulher seja definitivamente valorizada 
e não mais vilipendiada. Por semelhantes motivos, aguardamos a 
aprovação da iniciativa com a certeza de que os meus nobres Pares, 
sensíveis às causas públicas, saberão sopesar a importância e a utilida-
de do Programa de Saúde da Mulher detenta que no momento temos 
oportunidade de propor.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 11 de maio de 2021.

ANA DO GÁS
DEPUTADA ESTADUAL

PC do B

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/ 2021

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão CONCEDE 
o Título de cidadão Maranhense a FRANCISCO ROBÉRIO LEMOS 
PEREIRA.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense a FRAN-
CISCO ROBÉRIO LEMOS PEREIRA.
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Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de 

sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 11 DE MAIO 2021. - Wendell Lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Roque Aço e Cimento foi idealizada pelo empresário Gerardo 
Júnior Cavalcanti Lopes, um cearense que nasceu no município de Li-
moeiro do Norte-CE, em conjunto com o empresário Robério Lemos, 
natural de Juazeiro do Norte-CE.

Gerardo, engenheiro civil e comerciante, herdou do pai a vocação 
pelo ramo empresarial. Ele já tinha negócios em Fortaleza-CE quando 
decidiu empreender em Juazeiro do Norte-CE. Foi aí que contratou Ro-
bério para trabalhar em sua empresa, no ano de 1997.

Porém, foi em 2004 que veio a ideia de montar a empresa na 
qual os dois pudessem ser sócios. A princípio o negócio seria aberto 
em Recife, mas não conseguiram um local adequado. Como Robério 
tinha uma cunhada em São Luís, ela fez uma pesquisa e repassou a eles 
informações estratégicas sobre as viabilidades locais.

Gerardo e Robério perceberam o potencial de crescimento que 
poderiam ter no Maranhão. Com a experiência já adquirida com os ne-
gócios no Ceará, os dois perceberam que essa expertise seria um grande 
diferencial, principalmente na logística do negócio. O Maranhão sendo 
um estado muito grande, carecia de empresas com estrutura logística 
para atender aos municípios com produtos de material de construção.

Em 2004 iniciaram a empresa em São Luís. O sócio Gerardo 
entrou com um investimento que financiou uma carrada de cimento e 
ferro, o primeiro mês de aluguel e um caminhão para começar os traba-
lhos. Eles foram pioneiros no mercado de cimento em São Luís-MA e 
conseguiram trazer novas práticas para o mercado.

Robério veio para a capital maranhense com a esposa Fabiana 
Darlla Tavares de Lima Lemos, com quem hoje tem um filho de dez 
anos, e aos poucos foram conquistando espaço junto aos distribuidores. 
Iniciaram a Roque Materiais para Construção com a venda de produtos 
de material de construção para o varejo.

Quando chegaram, Robério e Darlla, moraram um ano e quatro 
meses no local onde funcionava a empresa. Logo de início enfrentaram 
uma dificuldade, pois a loja estava localizada na Av. Guajajaras, local 
com concentração de estabelecimentos com música noturna. Os dias 
intensos do casal eram de trabalho e à noite tinham que administrar a 
zoada dos bares da redondeza. Essa situação só mudou 1 ano depois, 
quando o casal adquiriu sua casa própria. Outra limitação a ser superada 
foi o convívio e as constates ameaças recebidas pelos “coronéis” que já 
estavam no mercado e se sentiram ameaçados com a chegada de uma 
nova concorrência.

Entretanto, os negócios começavam a crescer e aos poucos eles 
perceberam uma carência no setor de distribuição e, com o passar do 
tempo, resolveram mudar para a área de atuação. Em 2009 a empresa 
ganhava um novo direcionamento, agora no ramo distribuição de pro-
dutos de material de construção, mudando o nome para Roque Aço e 
Cimento.

Sete anos depois da abertura da empresa, compraram uma área de 
2 mil metros quadrados no local onde hoje estão instalados. Atualmente 
são mais de 14 mil metros quadrados de área, pois foram comprando os 
terrenos vizinhos e expandindo.

Gerardo e Robério continuam sócios, em uma parceria de res-
peito mútuo que dura 24 anos, a contar desde antes da sociedade nos 
negócios. Gerardo mora em Limoeiro do Norte - CE, sendo sócio in-
vestidor, e Robério em São Luís, administrando os negócios, que hoje 
rende bons resultados.

Wendell Lages
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 204 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requei-
ro que depois de ouvida a Mesa sejam justificadas as minhas faltas às 
Sessões Plenárias dos dias 04 e 05 de maio de 2021, as quais se deram 
em razão de problemas de saúde conforme atestado anexo.

São Luís, 11 de maio de 2021 - HELENA DUAILIBE - DEPU-
TADA ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1449 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, depois de ou-
vida a Mesa, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo governador do 
Estado, senhor Flávio Dino solicitando providências para viabilizar o 
aumento do contingente policial no município de Araioses, que conta 
hoje com apenas 12 (doze) policiais divididos entre o próprio município 
e a localidade Pirangi (divisa com o estado do Piauí).

Nossa solicitação justifica-se pela necessidade de fortalecer esses 
municípios e as localidades circunvizinhas, haja vista que os constantes 
assaltos, ás vezes com vítimas fatais trazem insegurança a população 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do palácio Manuel Beckman, 
em 11 de maio de 2021. - Paulo Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1450 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando a prioridade 
da vacina contra ao COVID-19 aos trabalhadores de limpeza urbana do 
Estado do Maranhão. 

A inclusão dos trabalhadores de limpeza urbana no plano de va-
cinação do Estado do Maranhão é de extrema importância, sabendo que 
são os responsáveis pela limpeza dos municípios, das vias urbanas e 
estão diariamente em contato com resíduos contaminados.

Diante a pandemia do Covid-19 o grupo de trabalhadores da lim-
peza urbana tornam-se bastante vulneráveis a contaminação devido ao 
contato diário aos resíduos diários da população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 05 DE MAIO DE 2021. - wendell lages 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1451 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍS-
SIMO GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO, 
BEM COMO, AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL (SEDES) MÁRCIO HONAISER, no sentido de 
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sugerir A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
KITS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA PARA FAMÍLIAS QUI-
LOMBOLAS, residentes na Comunidade de Santana dos Pretos em 
Pinheiro/Ma. Com a pandemia instalada no mundo, quem mais sofre 
são as famílias de baixa renda e pessoas em vulnerabilidade social. Sa-
bendo da importância da higienização e dos cuidados a serem tomados 
para a prevenção e não proliferação do vírus é importante que as famí-
lias de baixa renda possam ser beneficiadas com materiais de limpeza 
e kits de higiene, tais como, álcool em gel 70%, água sanitária, sabão, 
sabonete líquido e mascaras. Tal iniciativa visa ampliar toda assistência 
que o Governo do Maranhão vem prestando a população.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palá-
cio “Manoel Beckman”, em São Luís, 11 de Maio de 2021. - DR. 
LEORNARDO SÁ - DEP. ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 1452 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Maranhão, Sr. Flávio Dino, solicitando a Implantação de 
um Centro de Atenção à Saúde Bucal, conhecida como projeto Sorrir 
para o município de Itapecuru-Mirim. 

Sugerindo que as Instalações do Projeto poderão ser feitas nas 
dependências do Hospital Regional Adélia Matos Fonseca, onde se as-
segura espaço para desenvolver o projeto. 

O Programa Sorrir é referência para o diagnostico precoce do 
câncer bucal, além de atendimentos de pessoas com necessidades es-
peciais. Visando também um grande impacto na qualidade de vida dos 
moradores da cidade de Itapecuru e Região.

A adoção da presente indicação busca beneficiar os itapecuruen-
ses promovendo à saúde bucal e bem-estar da população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 11 DE MAIO DE 2021. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1453 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Presiden-
te da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, o Senhor 
Edilson Baldez das Neves, solicitando o apoio logístico na vacinação 
contra o covid-19 no município de Itapecuru-Mirim.

O apoio logístico realizado pela FIEMA, por meio do SESI, é de 
grande importância para agilizar o procedimento de vacinação, assegu-
rando a saúde da população e mais espaços para que o Município possa 
atingir mais rapidamente a meta de imunização.

A adoção da presente indicação busca beneficiar os itapecuruen-
ses agilizando a vacinação contra a covid-19 e desta forma, asseguran-
do a população mais espaço para a imunização.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 11 DE MAIO DE 2021. - WENDELL 
LAGES - 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 – 

Deputado Antônio Pereira, V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 

do orador) - Senhor presidente, bom dia. É apenas para registrar neste 
dia que amanhã é aniversário de uma cidade, de uma grande cidade aqui 
na nossa região. Uma cidade desenvolvimentista que, nos últimos anos, 
graças a sua localização geográfica e também a um grande investimento 
que houve naquela cidade, houve um desenvolvimento enorme. Esta-
mos falando de Estreito do Maranhão, que amanhã completa 39 anos de 
fundação político-administrativa. Estaremos lá, nós e outros convida-
dos. Fui convidado para passar lá uma parte do dia com o Prefeito Léo 
Cunha, que está agora, apesar das dificuldades que todos os prefeitos 
estão enfrentando, está à frente daquela administração, buscando ali fa-
zer aquilo que a cidade precisa. E nós queremos comemorar junto com 
o Prefeito de Estreito, guardando as devidas regulamentações, as devi-
das normatizações sanitárias, mas não podemos deixar passar em bran-
co uma data tão importante para aquela cidade. Claro que junto com 
o desenvolvimento de Estreito nos últimos anos, nos últimos 10 anos 
principalmente, vieram também os problemas. Quando a cidade cresce 
muito rapidamente traz problemas; problemas sociais de infraestrutura 
e outras questões. Mas o governo do Estado estará atento a esta questão 
e tenho certeza que, hoje ou amanhã, o Governo do Estado, o Gover-
nador Flávio Dino irão anunciar alguma obra importante, estruturante, 
para melhorar a cidade de Estreito e a vida do povo que a compõe, que 
a constitui, porque uma cidade é feita de gente, de pessoas. E eu quero 
aqui pedir em alto e bom tom, dentro da minha responsabilidade, que o 
Governo anuncie uma obra importante, já que está dando praticamente 
para cada município do Maranhão uma obra, que ele diga o que vai fa-
zer agora por Estreito, uma obra importante, eu quero pedir aqui aos Se-
nhores Secretários de Estado do Maranhão e especialmente ao Gover-
nador Flávio Dino que indiquem uma obra importante, colocamos ali 
algumas prioridades, que são prioridades 02, 03 prioridades, ele pode 
escolher uma daquelas prioridade, e pode ali fazer, dá esse presente ao 
povo e a cidade de Estreito. Portanto, eu quero parabenizar a Câmara 
de Vereadores daquela cidade, por meio do Tavane, que é o Presidente 
daquela Casa, por meio dele parabenizar todos os Vereadores, a Câmara 
pelo trabalho perfeito, o Prefeito Léo Cunha, e, especialmente, parabe-
nizar a sociedade, o povo, a comunidade do Estreito por essa passagem 
do aniversário dessa grande cidade, que completa amanhã 39 anos de 
emancipação político-administrativa. Eu estarei lá, Senhor Presidente, 
quero pedir desculpa a V. Ex.ª eu não participarei da Sessão amanhã, 
porque eu estarei lá praticamente a manhã toda, nessas comemorações. 
Era este o meu registro, quero desejar muitas felicidades àquela cidade 
e aquele povo e dizer que dentro e do alto da minha responsabilida-
de como político, representante daquela cidade, estaremos ali, no dia a 
dia, ajudando o crescimento e o desenvolvimento da cidade e do povo 
de Estreito. Muito obrigado. Parabéns, Estreito! Parabéns, Léo Cunha! 
Parabéns, Câmara de Vereadores! E aguardo um posicionamento do 
Governo Flávio Dino, pois eu tenho a certeza que, dentro da sua sensi-
bilidade, vai anunciar, de hoje para amanhã, uma obra estruturante para 
aquela cidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, 
todos que acompanham esta Sessão. No dia de ontem, tivemos uma 
agenda muito boa em Imperatriz ao lado do Secretário Clayton Noleto, 
Secretário de Infraestrutura do Estado, ao lado Presidente da Caema, o 
André de Paula. Uma agenda muito emblemática de ações que se con-
cretizam em nossa querida Imperatriz. Uma luta muito importante, De-
putado Carlinhos, da comunidade da Vila Palmares, em Imperatriz, que 
por muitos anos esperou ser resolvido um problema de abastecimento 
de água. E eu, que desde o início dos mandatos que exerço aqui nesta 
Casa, tenho ajudado a resolver problemas muito grandes de abasteci-
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mento de água, destinando recursos, reforçando lutas, como foi o caso 
da Vila Chico do Rádio, que dei minha contribuição. Como foi o caso 
do Varjão dos Crentes em Buritirana a que destinei o recurso. Como 
foi o caso, em Ribeirãozinho, do bairro Santa Rita e também do se-
tor agrícola a que destinamos recursos em parceria com o Governo do 
Estado e Prefeitura na gestão do Prefeito Geraldo. Nós conseguimos 
resolver esses problemas da falta de água. Como, ainda no ano passado, 
em parceria com o Deputado Rildo Amaral, nós nos unimos e ajudamos 
a melhorar significativamente o problema de abastecimento de água no 
parque Alvorada na Vilinha. Também na Vila Zenira, na Vila Macedo. E 
a gente vai continuando essa luta. E abracei essa causa para a gente re-
solver esse problema da falta de água ali na Vila Palmares. A Secretaria 
de Infraestrutura do Estado, o Secretário Clayton Noleto já tinha feito 
a sua parte, colocando toda a rede de distribuição ali, naquele bairro. 
Faltava a água chegar às torneiras. Ainda no final do ano passado, eu 
destinei uma emenda parlamentar, destinei recurso para a perfuração de 
um poço. E a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, através 
do Márcio Honaiser, do Edjailson, tomaram todas as providências. E 
nessa ampla parceria envolvendo SEDES, CAEMA, SINFRA e de 
modo muito especial a participação popular, onde a Associação de Mo-
radores se uniu e doou o terreno. O único terreno que a Associação de 
Moradores tinha foi doado para que o poço fosse feito ali. E isso facili-
tou, isso agilizou todo um processo. Procuramos parcerias com outros 
entes para o terreno, e não foi resolvido. E a Associação, que não tinha 
muito, mas o que tinha doou e conseguiu agilizar. E no dia de ontem, 
Deputado Zito, foi iniciada a perfuração desse poço. Agora mesmo está 
em obras e, dentro de poucas semanas, aquele bairro terá resolvido o 
problema de abastecimento de água. Eu agradeço o apoio de todo o go-
verno Flávio Dino, de todo o esforço, essa parceria com a Associação de 
Moradores. Estou, sim, muito feliz por estar contribuindo para resolver 
mais um problema de falta de água em municípios da nossa região. Des-
taco também uma obra muito importante que a CAEMA está realizando 
em Imperatriz, que é a adutora que interliga o abastecimento do próprio 
Rio Tocantins para o outro lado da BR. Essa adutora, com mais de três 
quilômetros de extensão, conseguiu atravessar a BR, está chegando nos 
bairros destinos, que é a região do Alvorada e Vilinha, que são hoje os 
bairros que mais têm esse problema de abastecimento. Nós ajudamos a 
resolver demais, mas ainda precisa para solucionar de vez não só a rea-
lidade presente, mas até mesmo para preparar para expansão daqueles 
bairros e ter garantia de pleno abastecimento. Essa obra da CAEMA 
é fundamental para resolver, Deputado Adelmo, um problema de uma 
grande parte da cidade que ainda sofre com o problema de abastecimen-
to de água, e que a gente tem convicção que vai resolver. Participamos 
também, Presidente, da vistoria da obra do novo Socorrão de Impera-
triz. O Governo do Estado, por meio da SINFRA - Maranhão, faz essa 
obra, um investimento de mais de 70 milhões de reais. Essa primeira 
etapa mais de 130 leitos, e a obra está avançando muito além do espera-
do em seu cronograma normal. A obra está indo bem, vai avançar bem 
e quando finalizado, no próximo ano, esses hospital de urgência e emer-
gência, que começa com esses 132 leitos, mas tem possibilidade para 
expansão até os 400 leitos, mas esta primeira etapa, quando inaugura-
da e posta em funcionamento, um hospital de urgência e emergência 
que vai ajudar a planejar melhor, de maneira estratégica, as demandas 
da saúde da região. O Macro já o faz muito bem, agora mesmo nesse 
momento da pandemia segurou o momento mais crítico junto com as 
outras unidades da rede estadual. O Macro voltou a essa semana a fazer 
cirurgias eletivas e vai avançar ainda mais. O Hospital de Campanha 
continua bem o seu trabalho e o Macro vai planejar com toda a rede para 
não atrapalhar a questão da realização das cirurgias eletivas, porque não 
se pode adiar o tratamento de quem precisa de uma cirurgia eletiva. A 
pandemia trouxe essas consequências no mundo inteiro, mas nós não 
podemos adiar, porque senão o mioma vira câncer, porque senão os pro-
blemas simples, que uma cirurgia simples resolveria, mais tarde haverá 
uma doença mais difícil de ser tratada. Nesse sentido, eu parabenizo 
o esforço da Secretaria de Estado da Saúde, Secretário Carlos Lula, a 
EMSERH, todos os servidores que contribuem nessa linha de frente 
estão planejando o retorno pleno desta rede, tratando as pessoas com a 

covid, mas voltando ao atendimento regular, para que as pessoas pos-
sam ter assim o seu tratamento, sendo bem atendidas, dando o devido 
segmento, e assim a gente possa diminuir o sofrimento da população. 
Era isso o que eu tinha a dizer, Presidente, obrigado!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da ora-
dora) – Bom dia a todos, Senhores Deputados e Deputadas, Senhor Pre-
sidente, imprensa, TV Assembleia, internautas, caros colegas, gostaria 
aqui de citar a vocês, algumas visitas que eu fiz antes do Dia das Mães, 
na região Central ali, vizinho a minha querida Santo Antônio dos Lopes, 
tive um encontro muito importante, na cidade de Joselândia, ao lado 
do ex-prefeito Biné Soares, do ex-candidato Laércio, do ex-prefeito 
Marcelo Queiroz, dessa grande liderança política Orleans, vereadores, 
vereadoras. Eu gostaria aqui de registrar o meu abraço e carinho por ter 
sido tão bem acolhida nesse município. Aproveitei, Deputada Daniela, 
fui à sua cidade, Presidente Dutra, fazer uma visita na regional de saú-
de, parabenizar o trabalho da Dra. Janaina, da AGED, do Jailson, da 
AGERP, que é o gestor Sebastião. E também compartilhar com vocês 
a minha ida ao município de Itapecuru, a convite do Vereador Hélio, 
onde tive a oportunidade de visitar algumas comunidades quilombolas, 
a exemplo do Outeiro. Eu quero aqui externar a minha gratidão, o meu 
carinho por ter sido tão bem recebida nessa comunidade, vivenciar a 
realidade dessas comunidades, a exemplo do Pedrinhas, do Clube de 
Mães, que é uma associação no quilombo em Itapecuru, onde tive a 
oportunidade de experimentar as delícias do babaçu, do mesocarpo, 
um cappuccino delicioso, Deputada Mical. Fiz um convite às mulheres 
dessa cooperativa para fazer uma exposição, Senhor Presidente, o se-
nhor que aprecia um café, um cappuccino, dessas delícias. Muito feliz 
de poder compartilhar esses momentos com grandes mulheres que, em 
comunidades quilombolas, Professora Socorro, estão desafiando todo 
esse momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, que impacta 
principalmente essas comunidades, essas comunidades quilombolas, as 
mulheres da floresta, do campo. Eu sei que a senhora é uma defensora 
dessa classe. Quero lhe fazer um convite para irmos juntas a essa co-
munidade. Porque fiquei muito impactada e feliz eu não poderia deixar 
de ressaltar aqui a importância dos desafios que essas mulheres nessas 
comunidades estão enfrentando para sobressair da crise econômica e sa-
nitária que é a pandemia. E feliz também de saber que essa comunidade 
já está sendo vacinada. Parabenizar o Secretário Carlos Lula, o Governo 
do Maranhão que não tem medido esforços no combate à pandemia. E 
fiquei muito feliz dessa realidade, de saber que as comunidades qui-
lombolas, Deputado Yglésio, estão sendo vacinadas, graças a Deus. 
Também quero compartilhar aqui com vocês, companheiros, o trabalho 
desenvolvido do Governo do Maranhão através da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária aqui, na cidade de São Luís, professora 
Socorro. Nós temos polos em Imperatriz, Timon, Davinópolis, Balsas. 
E a humanização e ressocialização dessas mulheres invibilizadas pela 
sociedade no sistema carcerário. Eu quero destacar aqui a visita que fiz 
à unidade prisional feminina aqui do nosso estado para acompanhar o 
investimento e ações de humanização e ressocialização feitos pelo Go-
verno do Maranhão. Destacar o trabalho do secretário Murilo Andrade 
e de toda sua equipe de gestão penitenciária. Eu destaco aqui o que 
vem sendo feito pelo Governo do Maranhão às essas mulheres, dando 
oportunidade de um recomeço de vida para elas pós cumprirem suas 
penas. Porque o cárcere, Senhor Presidente, ele não reflete apenas nes-
sas mulheres, mas, na família, nos filhos, em todos os seus parentes fica 
estabelecido um pouco de desespero, de vergonha dos seus familiares, 
e seus companheiros. E por essa razão, essas mulheres são abandona-
das, professora Socorro, 80% das nossas apenadas que estão cumprindo 
penas aqui no Estado, elas foram parar nessa situação, por conta dos 
seus companheiros. E isso me chamou muita atenção de poder ver com 
os meus próprios olhos essas 310 mulheres que estão aqui no sistema 
da nossa capital, que mais da metade delas aproximadamente 180 não 
recebem mais visita nenhuma. Nem de parente, nem de companheiro, 
nem de filho, de ninguém. A não ser das comunidades religiosas, Depu-
tada Mical, que estão sempre presentes nas unidades prisionais, elas têm 
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recebido e o apoio de todo o sistema. E isso, Professora Socorro, vem 
dificultando demais também, porque a exemplo do polo que tem em 
Timon, algumas são transferidas para a capital e a distância, a falta de 
condições de seus parentes também limita com que elas tenham acesso 
às suas famílias. A pandemia em si já nos afasta, e principalmente essas 
mulheres que estão em cárcere. Como eu acabei de citar, que a maioria 
desses crimes estão relacionados ao tráfico de drogas devido aos seus 
parceiros convencerem essas mulheres a se envolverem diretamente no 
crime. Então, elas acabam sendo induzidas a cometerem esses crimes 
e depois que elas são pegas, que elas são presas, elas são totalmente 
abandonadas por esses homens. Eu gostaria aqui de ressaltar que mais 
de 50 internas já fizeram Enem, Deputado Wellington, Professor Mar-
co Aurélio, e seis delas, Deputado Yglésio, estão em ensino superior à 
distância e uma delas fez mais de 800 pontos em redação. Inclusive, o 
Maranhão ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de educação nas 
unidades prisionais. Parabenizar nosso Secretário Felipe Camarão, que 
existe dentro do sistema carcerário feminino, um programa educacional 
Rumo Certo, que faz com que essas mulheres tenham aulas à distância 
e são ingressadas nas faculdades. Por essa razão, o trabalho que vem 
sendo feito pelo Governo é de extrema importância, porque institui a 
ressocialização, dando oportunidade e um recomeço na vida dessas 
mulheres. O programa Rumo Certo tem esse reconhecimento nacional 
sendo pioneiro, que eu acabei de citar, que investe em políticas concre-
tas de ressocialização dessas mulheres e dos presos do nosso Estado 
do Maranhão. Enquanto sociedade, nós precisamos nos preparar para a 
reintegração dessas mulheres na vida nova que elas terão após cumprir 
suas penas. É preciso que a sociedade possa também trabalhar em si a 
reintegração e o recebimento, o acolhimento dessas mulheres após elas 
terem passado por todo esse processo, de capacitação, de autonomia 
econômica, um processo psicológico mesmo. E é preciso que, depois 
de elas pagarem por seus crimes, nós como sociedade possamos estar 
preparados para receber com dignidade e respeito. Gostaria aqui, só 
para finalizar, Senhor Presidente, de citar algumas frentes de trabalho 
da UPFEM, dessa unidade prisional feminina aqui do estado desenvol-
vida pelo nosso Governo, o Governo do Maranhão, sob a gestão do 
nosso Governador Flávio Dino. Essas frentes de trabalho viabilizam 
a ressocialização, a capacitação profissional e a inclusão social como 
eu acabei de citar. Dessa forma, evitamos que essas mulheres voltem a 
cometer o crime. E eu trouxe aqui companheiras, que eu tive a oportu-
nidade de participar da criação do programa da Humanitas360, que é o 
fortalecimento de cooperativas, que é investido no sistema carcerário 
feminino. Está aqui a marca Teresa Vale à Pena. É uma cooperativa 
dentro do sistema prisional carcerário em que essas mulheres fabricam 
essas bolsas e outros artesanatos que são vendidos. E cada bolsa, cada 
item desse aqui contam uma história dessa apenada, dessa mulher que 
está cumprindo pena. Vou estar dividindo com vocês todas essas infor-
mações nas minhas redes sociais, mas eu não poderia deixar de citar a 
importância desses trabalhos e de outros trabalhos feitos no sistema car-
cerário feminino pelo Governo do Maranhão. Muito obrigada a todos 
vocês. Quero agradecer ao carinho com que fui recebida pela Diretora 
Maíra do Sistema Carcerário Feminino, do Bruno, de todos os policiais 
penais. Eu não poderia deixar de compartilhar todo esse trabalho e in-
vestimento do Governo do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical Damasceno por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputados e De-
putadas, funcionários da Casa, Deus abençoe grandemente. Minha fala, 
hoje, nesta tribuna, é contra uma situação que tem minha total indig-
nação, que é a tal da linguagem neutra ou não binária, Deputado Neto 
Evangelista. Poucas pessoas já ouviram falar disso, mas é algo que já é 
uma realidade em nosso país. Com isso afronta aos estudiosos, afronta 
aos alunos, à classe de professores, aos profissionais que se dedicam 
ensinar aos seus alunos o nosso tão complicado português. E digo mais, 
numa afronta aos gêneros, aos princípios e valores éticos e valores mo-
rais. Então a linguagem dita como neutra é discutida para ser utilizada 
ao se referir as pessoas que não se encaixam no gênero masculino, vê se 

pode, Pastor Cavalcante! E nem com gênero feminino substituindo o O, 
e o A por X, por E e assim @, tal movimento é uma afronta, uma detur-
pação à Língua Portuguesa e à Bíblia sagrada que deixa claro que Deus 
fez o homem e mulher e não há um terceiro gênero, não podemos acei-
tar que o incômodo pessoal de uma minoria possa rasgar a nossa gra-
mática e prejudicar professores, alunos e a sociedade, Deputado Marco 
Aurélio, lamentável que algumas instituições de ensino respeitáveis já 
acenam para essa modinha insana, as expressões “queridis, alunis e to-
dis” já podem ser vistas em algumas delas e inclusive em um programa 
de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão/UFMA, que 
usou parabéns a “todis” aos aprovados no seletivo para ingresso nesse 
ano. O próprio MEC também usou recentemente a expressão “bem vin-
dicquis”, sei nem como pronunciar, a pronúncia correta. Então, diante 
desse cenário preocupante, protocolamos nesta Casa o Projeto de Lei 
nº 205/2021, que restabelece medidas protetivas ao direito dos estu-
dantes do Estado do Maranhão ao aprendizado da Língua Portuguesa, 
de acordo com a norma culta, oficial e orientações legais de ensino. O 
projeto aguarda agora o parecer da CCJ. Nossa proposta veda o uso da 
linguagem neutra, do dialeto não binário, ou de qualquer outra forma, 
que descaracterize o uso da norma culta, na grade curricular e no mate-
rial didático das instituições de ensinos públicos ou privados, pedimos 
respeito à Língua Portuguesa e aos gêneros masculino e feminino. E 
são essas as minhas palavras, Senhor Presidente. Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente e demais deputados e deputadas, quanta 
honra poder voltar à tribuna depois desse período que todos nós pas-
samos. E, desde então, agradecer muito a Deus pela oportunidade que 
nos está dando de estarmos aqui, hoje. A Ele sempre é muito importante 
darmos toda honra e toda glória, afinal de contas, só estamos aqui, De-
putado Marco Aurélio, pela permissão que Ele nos deu. O que me traz 
hoje, aqui, é um sentimento de gratidão ao Governo do Estado pelas 
ações importantes que estão sendo realizadas no município de Caxias. 
Em janeiro, quando eu estive com o Governador Flávio Dino e fiz a 
reivindicação para a construção do Parque Ambiental no Município, so-
nhávamos evidentemente que Caxias pudesse ter, assim como o Depu-
tado Zito tem na cidade de Codó, um parque ambiental. Como o Depu-
tado Rafael Leitoa tem em Timon, nós queríamos também que Caxias 
tivesse um parque ambiental à altura em tão importante cidade do leste 
maranhense. O Governador Flávio Dino atendeu a nossa solicitação, e 
a obra já se iniciou, está em estado avançado. Se Deus quiser, em bre-
ve, a população de Caxias terá um logradouro público estadual voltado 
para o bem-estar da sua população, das famílias caxienses. Ao mesmo 
tempo, solicitamos a construção da nossa praça da família, no bairro 
Cohab, e também do Centro de Referência da Juventude, que é tam-
bém na Cohab, ao lado da Praça da Família. Uma obra importantíssima, 
porque ganha a participação da juventude, sobretudo, daqueles que lu-
tam, para que possam ser ingressados no mercado de trabalho. Eu fiquei 
muito feliz com essa oportunidade que o Governador Flávio Dino nos 
deu de conduzir e ajudar o desenvolvimento da nossa querida cidade de 
Caxias. Como se já não bastasse, eu preciso agradecer ao Secretário, 
Felipe Camarão pelos empreendimentos que estão sendo colocados em 
Caxias, principalmente na área da educação, como a reforma, amplia-
ção e readequação da escola Santos Dumont, da escola César Marques 
e da escola Gonçalves Dias. Dessa forma, Deputada Mical Damasceno, 
nós estamos agraciando a população de Caxias em todos os aspectos, na 
área esportiva, na área da juventude, na área da família, concretizando o 
sonho de continuar trabalhando firmemente pelo município de Caxias, a 
princesa do sertão. Como se já não bastasse, Deputado Marco Aurélio, 
o Governador incluiu, esta semana, a região leste no Programa Minha 
Casa Melhor. E a cidade de Timon, do meu querido amigo deputado 
Rafael Leitoa, será contemplado com 800, Deputada Socorro Waquim, 
querida amiga. Com 800 sorteados em Timon, 800 sorteados na cidade 
de Caxias, 200 sorteados na cidade de Parnarama, 200 sorteados na 
cidade de Matões, 100 na cidade de São João do Sóter, da minha que-
rida ex-prefeita Luiza Rocha e do líder político Clodomir Rocha. Em 
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Aldeias Altas, aos vereadores Ribinha, vereador Marcos Amorim, ao 
ex-prefeito José Reis e a toda comunidade serão contemplados com 100 
sorteados, Coroatá com 400 e o querido município de Timbiras com 
200. Todos sabem que esse programa é para ajudar no desenvolvimento 
tanto comercial, porque as empresas podem fazer seu cadastro, como 
aqueles que foram sorteados terão aí à sua disposição um recurso de 600 
reais para compra de moveis e, principalmente, de gás de cozinha para 
ajudar neste momento tão difícil de pandemia. Eu só posso, então, enal-
tecer e estabelecer aqui um caminho de desenvolvimento para o Mara-
nhão. Neste momento de dificuldade, o Governo Flávio Dino estende 
a mão aos nossos municípios, distribuição de cestas básicas. Quantos 
e quantas amigos e amigas Deputados e Deputadas aqui presentes não 
estão levando para as cidades do interior as cestas básicas que vão ali-
viar esse tão angustiante momento, que é viver na pandemia. Então, 
eu quero aqui enaltecer o trabalho do Governo Flávio Dino, dizer que 
estamos no caminho certo, dizer à população dos municípios do Leste 
maranhense que, mais uma vez, nós conseguimos incluir o Leste no 
sorteio do programa Minha Casa Melhor, e muito serão contemplados. 
Desta forma, nós acreditamos que estamos contribuindo para o desen-
volvimento do Maranhão, plantando desenvolvimento e construindo 
um Maranhão de todos nós. Era só isso, Senhor Presidente, e muito 
obrigado pela atenção. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Paulo Neto por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos! Senhor Presidente, eu quero informar a esta 
Casa, ao Maranhão que, ontem, cheguei de viagem da região do Bai-
xo Parnaíba, onde eu fui fazer uma visita até o município de Araioses. 
Até São Bernardo, tivemos a companhia do Secretário Rubens Júnior, 
Secretário de Articulação Política. E determinado pelo Governador, Ru-
bem Júnior foi ao Baixo Parnaíba visitar, conversar com as lideranças, 
olhar as obras inacabadas, que vão ser concluídas até dezembro. Em 
São Bernardo, fizemos uma grande reunião com diversas lideranças da 
região. Uma região proveitosa, onde foi discutido o assunto de melhorar 
a região, melhorar a vida da população daquela região. Ali fizemos uma 
reunião com vários líderes dos municípios. De São Bernardo, viemos 
a Chapadinha, onde fizemos visita a vários locais, ao IEMA que está 
sendo concluído nesse ano. O Governador vai inaugurar até dezembro 
o IEMA de Chapadinha, que vai dar oportunidade para os jovens da re-
gião do Baixo Parnaíba. É uma obra significante para o Baixo Parnaíba. 
O Governador se comprometeu, por meio do Secretário Rubens Júnior, 
que até dezembro nós vamos inaugurar o IEMA de Chapadinha. Um 
dia antes de eu fazer minha viagem, eu estive com o Governador Flávio 
Dino no Palácio do Leões e a Prefeita Belezinha de Chapadinha, onde 
o Governador autorizou duas escolas de segundo grau para o municí-
pio de Chapadinha, para até dezembro essas escolas sejam inauguradas 
pelo Governador. Porque o município de Chapadinha é carente. Uma no 
bairro do Areal, outra no Recanto dos Pássaros. A Prefeitura já comprou 
os terrenos, doou para o Estado e as obras vão ser começadas e vão ser 
concluídas no Governo Flávio Dino. Na audiência que eu estava com 
o Governador, o Governador ouviu da Prefeita Dulcilene, a Belezinha, 
que a água de Chapadinha estava dando o maior problema, a CAEMA. 
O Governador pegou o telefone ligou para o presidente da CAEMA e 
determinou para que no outro dia ele fizesse uma visita com a prefeita 
no município de Chapadinha, para resolver o problema d’água e o pre-
sidente da CAEMA foi a Chapadinha, Dr. André esteve em Chapadinha 
para resolver o problema e, o problema está sendo resolvido. É desse 
jeito, Senhor Presidente, que nós fazemos o nosso mandato vindo, atra-
vés do povo, as reinvindicações para que nós tomemos providências 
e vamos atrás de quem resolva. E nesse momento o Governador me 
recebeu juntamente com a minha Prefeita, e nós vamos resolver o pro-
blema de Chapadinha e o problema do Baixo Parnaíba. Eu quero aqui 
parabenizar o Secretário Rubens Júnior porque ele está visitando todas 
as regionais políticas do nosso Estado, todas e ali está fazendo um diag-
nóstico de como está sendo a atuação, a administração do Governador, 
o que falta, o que está acontecendo. Eu tenho certeza de que o que ele 
fez no Baixo Parnaíba ele está fazendo na região de vocês. Parabeni-

zar a você, Secretário, parabenizar ao Governador Flávio Dino, que foi 
quem teve a ideia dessa visita. E dizer para ele que estamos abertos, 
estamos firmes e vamos à luta, Governador. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Presidente, a gente traz um 
alerta aqui que foi noticiado hoje pelos veículos de comunicação, a An-
visa acaba de expedir uma notificação dizendo para que não se faça a 
aplicação da vacina da AstraZeneca em pacientes grávidas. E isso se dá 
porque o uso da vacina vinha sido feito no formato off-label sem tes-
tes naquele subgrupo específico de paciente. Eu acho que todo mundo 
que já teve a oportunidade de tomar AstraZeneca já ouviu relatos de 
que muitas pessoas têm sintomas nos dois, três, dias subsequentes, após 
tomarem a vacina, portanto é uma vacina que tem os seus efeitos cola-
terais, já houve situações de alguns efeitos trombóticos em pacientes, 
principalmente na Europa, isso foi detectado. Aqui, a gente ainda não 
teve nenhum tipo de situação relacionada a este ponto específico, po-
rém é motivo de cuidado, neste momento. E me faz pensar também na 
questão da vacina Sputnik. Por quê? Porque assim como a AstraZeneca, 
a vacina Sputnik V utiliza um vetor viral. O que é isso? É um vírus que 
se coloca dentro dele uma partícula do coronavírus. E aí aquilo gera 
imunidade. A diferença entre a Sputnik e a AstraZeneca é que a primeira 
e a segunda dose da Sputnik cada uma tem um tipo específico de vírus, 
ou seja, você provavelmente terá esses sintomas mais de uma vez. Há 
uma relação de países no mundo que estão utilizando a vacina, a imen-
sa maioria deles países pobres, paupérrimos, a gente tem como exem-
plo mais próspero, a Argentina que está aí do lado quebrada. Então, eu 
acho que é o momento, de se possível, nós buscarmos vacinas melhores 
como, por exemplo, a vacina da Pfizer que começou a ser distribuída 
inclusive, aqui no Maranhão, uma vacina utilizada, principalmente nas 
capitais do Brasil, certo? O segundo ponto da pauta, que eu trago aqui, 
e em relação à imunização dos cobradores de ônibus e dos motoristas. 
Por que a gente tem que vacinar cobradores de ônibus e motoristas? 
Por favor, são as pessoas que estão mais submetidas a confinamento, 
durante o trabalho, num período diário, com centenas de pessoas que 
utilizam o ônibus. Saiu um estudo recente que a contaminação nesses 
subgrupos tem sido maior. Tive a notícia positiva que parece que o Pre-
feito Eduardo Braide, ele já entendeu isso, e determinou nos próximos 
dias a vacinação, atendendo esse pedido, essa pauta, que nós temos 
construído, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
portanto, para a gente é motivo de muita felicidade isso. Em relação à 
Enfermagem, subo aqui para deixar claro, de maneira clara, inequívoca, 
o meu apoio, o meu comprometimento, com a causa dos profissionais 
de Enfermagem. Apoio total ao PL 2.564, Piso salarial de 30 horas, jus-
to. Hoje, nós vamos soltar nas nossas redes sociais, um vídeo inclusive, 
uma produção, falando sobre o que é o dia a dia de ser profissional de 
Enfermagem. Ser profissional de Enfermagem mãe ou pai, a dificuldade 
que é chegar ao mês e se desdobrar em vários vínculos, a dificuldade de 
se expor, em vários momentos a condições insalubres, a risco de vida, 
já passaram de centenas, de casos de óbitos de profissionais da saúde, 
por conta da covid-19. Então, o nosso total apoio ao PL 2.564, que vai 
criar um piso, de aproximadamente 7 mil reais para os enfermeiros; 5 
mil, para os técnicos em Enfermagem, e de 3 mil e poucos reais, para 
os profissionais auxiliares de Enfermagem, nada mais justo. E aí chega 
um momento no pronunciamento que é preciso falar sobre a situação do 
Brasil. Aonde nós vamos parar nesse país? Hoje foi anunciado aumento 
na gasolina, reajuste de 15 centavos, por quê? Aumento do álcool na 
composição química do combustível, aí vai ter o reajuste também do 
imposto baseado na instrução do COTEP. E aí, ao final, nós vamos ter 
um incremento de quase 30 centavos na bomba. Ou vai mudar essa 
política de preço da Petrobras, ou o país vai quebrar. Porque vai ficar 
inviável fazer transporte público, vai ficar inviável você trabalhar com 
fretes, entregas e vai ter encarecimento do produto. Vai ficar inviável 
você, por exemplo manter congelado o salário dos servidores públicos 
estaduais, municipais e federais. Vai ficar difícil fazer a atualização de 
salário mínimo, porque o poder de compra do brasileiro está derretendo. 
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Todo o tempo agora é aumento abusivo, absurdo de preço da Petrobras. 
Se 50% da produção da Petrobras é aqui no Brasil que a gente consome, 
a gente não poderia pagar o preço indexado ao que está acontecendo lá 
fora. Ou muda a política, ou vamos quebrar enquanto país, porque o ce-
nário para frente é terrível, é tenebroso. Estima-se que o dólar, ao final 
do ano, possa chegar em R$6,50. Imagina qual vai ser o reflexo disso 
nos preços dos produtos das cestas básicas, para o trigo, para a constru-
ção civil. Hoje você não consegue comprar ferro para fazer um edifício, 
para construir sua casa porque estão vendendo tudo para fora, porque 
compensa, o dólar está altíssimo. Então produz aqui, vende lá fora. Não 
abastece o mercado interno, nós ficamos a ver navios, pagando fortunas 
e, cada vez mais, nos afastando do sonho de casa própria e dos ideais 
constitucionais, principalmente justiça social, que a Constituição de 88 
ela é tão clara em dizer. Ainda tem aqui dois informes. Em relação à 
nossa ação contra os cartórios, desde o dia 11 de fevereiro de 2021, 
jaz em berço esplêndido o nosso pedido de liminar de antecipação de 
tutela na Vara de Interesses Coletivos e Difusos em relação às taxas de 
cartórios que estão sendo cobradas por fora. Até hoje não foi aprecia-
do. Já estamos há três meses com pedido de liminar não apreciado. Se 
isso não é lobby dos cartórios, eu mudo meu nome, porque, enquanto 
isso, a população está pagando 11% a mais de emolumento por fora já 
no aumento que esta Assembleia aqui votou a favor e a justiça não se 
pronuncia. Caríssimo juiz, indefira o pedido de liminar para que a gen-
te posa agravar e dar prosseguimento à ação, mas não atrapalhe. Três 
meses para julgar uma tutela é uma vergonha judiciária. Em relação 
a essa situação gostaria de parabenizar aqui também, para terminar, o 
Deputado Adelmo pelo Projeto de Lei 162/2021, Deputado Adelmo. 
Ele estabelece a notificação compulsória em todo o estado do Mara-
nhão no caso de violência ou indícios de violência contra a população 
LGBT atendida em serviço de saúde pública e privado e torna faculta-
tivo o nome social nos boletins de ocorrência quando for o caso. Nós, 
inclusive, temos um projeto de lei que coloca na lapide, por exemplo, a 
possibilidade da pessoa LGBT utilizar o seu nome social. O Brasil é o 
país que mais mata população LGBT no planeta Terra. É um absurdo a 
violência contra a população LGBT no Brasil e no Maranhão, portanto, 
fica aqui, Deputado Adelmo, os nossos parabéns pelo seu projeto, que 
ele tramite nesta Casa para garantir direitos a todas as pessoas, inde-
pendente de orientação sexual, a vida é um privilégio que Deus nos dá 
e o livre arbítrio, também privilégio que todos nós temos aqui na nossa 
vida. Muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Senhores Deputados, havia ainda os Deputados Rafael Leitoa, Duarte 
Júnior, Neto Evangelista e Wellington do Curso, inscritos no Pequeno 
Expediente, como já são 10h34, e a hora regimental da Ordem do Dia 
é 10h30, ficam transferidos os quatro oradores para a próxima sessão, 
mas nós estamos aqui com o projeto de resolução que retoma o horá-
rio dos Partidos e dos Blocos, permaneceremos ainda sem o Grande 
Expediente, sem o Expediente Final, mas retomaremos o Tempo dos 
Partidos e dos Blocos, o que abre um novo espaço para que os Deputa-
dos e Deputadas, que desejarem, possam se pronunciar, além do tempo 
do Pequeno Expediente. Medida Provisória 348, de autoria do Poder 
Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Os deputados que participam 
remotamente da mesma forma. Aprovado. Vai à promulgação. Medida 
Provisória n° 349, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Da 
mesma forma os deputados que participam remotamente. Aprovado. 
Vai à promulgação. Medida Provisória n° 350, de autoria do Poder Exe-
cutivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Da mesma forma, os deputados que participam 
remotamente. Aprovado. Item 4 da pauta. Medida Provisória n° 351, de 
autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os depu-
tados que aprovam permaneçam como estão. Da mesma forma, os de-
putados que participam remotamente também. Aprovado. Vai à promul-
gação. Medida Provisória n° 352, de autoria do Poder Executivo (lê). 
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 

estão. Deputados que participam remotamente também. Aprovado. Vai 
à promulgação. Item 6 da pauta: Projeto de Lei nº 209, de autoria do 
Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que apro-
vam permaneçam como estão. Deputados que participam remotamente 
também. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº130/2019, de autoria 
do Deputado Arnaldo Melo, (lê). Em discussão. Em votação. Deputa-
dos que aprovam permaneçam como estão. Deputados que participam 
remotamente também. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº167, de 
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Deputados que 
participam remotamente. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Decreto 
Legislativo oriundo da CCJ, (lê). Esse projeto teve relatoria na CCJ do 
Deputado Adelmo Soares. Em discussão. Em votação. 

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Senhor Presi-
dente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (Questão de 
Ordem) – Apenas gostaria de deixar registrado que esse Decreto Le-
gislativo não dá um cheque em branco ao município de Caxias. Nós 
estaremos lá vigilantes e cobrando que as ações possam ser feitas em 
prol do povo de Caxias. Uma cidade que ultrapassa mais de trezentos 
óbitos. Os recursos da covid não foram empregados corretamente. A 
população padece, a cidade de Caxias está abandonada, e nós precisa-
mos ficar vigilantes para que, no exercício da sua função como prefeito, 
essa atribuição e essa prerrogativa que a Assembleia está outorgando 
ao município também seja cumprida à risca e que sejam estabelecidos 
os critérios para que as próximas ações do governo municipal sejam 
feitas em prol do povo e não em prol de pessoas individuais. Obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Peço a atenção dos deputados que participam remotamente. Aprovado. 
À Promulgação. Projeto de Resolução Legislativa de autoria da Mesa 
Diretora que altera o artigo nº 105 A, da Resolução Legislativa nº 449, 
de 24 de junho de 2004, Regimento Interno da Assembleia. Senhores 
Deputados, esse Projeto de Resolução retorna o Tempo dos Partidos dos 
Blocos. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Peço a atenção dos deputados que participam 
remotamente. Aprovado. Vai à Promulgação. Agora vamos apreciar 
os Requerimentos à deliberação do Plenário. Os itens 12, 13, 14 estão 
sendo retirados em definitivo a pedido do autor. Item 15 da pauta. Re-
querimento nº 123, de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). 
Deputado Wellington do Curso, estou vendo que V. Exa. ligou aí o som 
do microfone deseja...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Ques-
tão de Ordem, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se V. 
Exa. me permitir juntamente com a Mesa para que possa encaminhar a 
votação do referido requerimento, por favor! 

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Pre-
sidente, meus olhos brilharam quando V. Exa. falou 15 minutos, Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Mas são só cinco minutos, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, Se-
nhoras e Senhores Deputados, imprensa, galeria, internautas, telespec-
tadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais 
cordial, bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos 
poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Deus 
disse que devemos orar pelas autoridades, e assim o fazemos também, 
que Deus possa abençoar o Brasil, o Estado do Maranhão, São Luís, que 
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Deus possa abençoar as ações e direções do Presidente da República, do 
Governo do Estado, do Prefeito da nossa capital e a nossa luta perma-
nente em defesa do povo do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, 
requerimento nº 123/2021, de nossa autoria, requer que o Governo do 
Estado e Secretário de Saúde possa prestar esclarecimento com relação 
ao destino dos leitos de hospitais, que foram fechados, assim como os 
respiradores e outros equipamentos adquiridos com recursos públicos, 
durante a pandemia, e não há uma transparência do Governo do Estado, 
com relação a esses equipamentos. O que é equipamento adquirido com 
recurso do governo federal, e equipamentos adquiridos com recursos 
próprios do Estado do Maranhão. E nós denunciamos no ano passado, 
quando o Governo do Estado começou a fechar os leitos, nós fomos aos 
hospitais, nós fomos às clínicas, e durante o início da pandemia, nós 
estivemos nos hospitais, nós estivemos nas UPAs, colocando inclusive 
a nossa vida em risco, mas exercendo a nobre função parlamentar de 
fiscalizar, visitamos as UPAs, visitamos os hospitais, acompanhamos 
de perto a dor e o sofrimento da população do Estado do Maranhão, 
na busca de um leito, ao chegar na UPA, e não ter o atendimento, fi-
car aguardando dentro de uma ambulância, aguardando o atendimen-
to. Veja, senhoras e senhores, o absurdo que se transformou a saúde 
do Estado do Maranhão, e muito antes, bem antes, no início do nosso 
mandato, na primeira legislatura em 2015, nós já denunciávamos. Os 
meus primeiros pronunciamentos na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão foram no dia 07 de abril, no Dia Mundial da Saúde, onde 
questionávamos os investimentos para a saúde, o abandono na saúde, 
o descaso na saúde, o descaso nos hospitais públicos do Estado do Ma-
ranhão. E essa nossa luta permanente na fiscalização para a melhoria 
da saúde pública. E é inadmissível que vai acabar a pandemia e só vai 
sobrar a dor, o sofrimento daquelas pessoas que perderam os seus entes 
queridos por falta de um respirador, por falta de um atendimento. No 
início da pandemia em abril do ano passado, em março do ano passado, 
em março e abril de 2020, o Governo do Estado dizia: “Fica em casa. 
Estamos preparando o sistema de saúde”. E aí, a partir de junho e ju-
lho, começaram a fechar os hospitais, recolheram os equipamentos. E 
para onde foram esses equipamentos que não melhoraram as upas, que 
não melhoraram os hospitais? Aí chega uma segunda onda, e aí nova-
mente “fica em casa” porque, incompetentemente, não foi preparado 
o sistema de saúde. Vai acabar a pandemia e, incompetentemente, a 
saúde vai continuar com o mesmo descaso no tratamento da hemodiá-
lise, no tratamento do câncer. É muita falta de vergonha na cara. E o 
desvio de dinheiro público, o desvio de recursos para o tratamento da 
covid. É muito grave quando você retira da saúde pública o tratamento 
da covid, quando pessoas morreram e pessoas se locupletam, pessoas 
se beneficiam, pessoas se utilizam da corrupção para retirar esse di-
nheiro do tratamento das pessoas que poderiam estar vivas hoje, pode-
riam estar salvas hoje. E a nossa luta permanente de fiscalização. Nós 
fomos os primeiros a denunciar o problema dos respiradores em três 
momentos. Primeiro momento: os 107 respiradores que foram doados 
por empresários. E nós fizemos o questionamento da qualidade desses 
equipamentos, porque nós encontramos esses equipamentos jogados, 
equipamentos em cima de camas nos hospitais. Nós não encontramos 
nenhum desses equipamentos dos 107 que foram doados por empresá-
rios em utilização. É a primeira denúncia sobre os respiradores. Todo 
o malabarismo para trazer os respiradores “até contrabandeados para o 
Estado do Maranhão”, e não ter utilização desses respiradores. Segun-
do, fomos o primeiro a denunciar, a cobrar informações dos 30 respi-
radores superfaturados, pagos adiantados que não chegaram. No dia 23 
abril, nós tínhamos 81 óbitos. E esses respiradores não chegaram e, até 
hoje, o dinheiro não foi devolvido. Depois a compra frustrada de mais 
40 respiradores no preço de oito milhões e setecentos mil reais. Foram 
pagos quatro milhões e trezentos mil reais antecipadamente, 50% do 
valor, e só foi devolvido uma parte desse dinheiro. E até hoje não tem 
explicação, não tem transparência do Governo do Estado. Nós fomos o 
primeiro a cobrar, a denunciar a situação dos respiradores. Nós temos 
um grupo que é uma Comissão Parlamentar Interestadual do Nordeste, 
deputados de todo o Nordeste, que tratamos sobre a situação dos respi-
radores, sobre as compras feitas pelo Consórcio Nordeste, sob atuação 

do Consórcio Nordeste e temos atuado. Ontem tivemos uma reunião 
virtual e nós apresentamos 18 requerimentos à CPI do Senado, todos 
eles aprovados e inclusive com solicitação de informação do Gover-
no do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, vamos 
disponibilizar hoje esses documentos, então estamos em atuação per-
manente. Fiscalizando a nossa atuação parlamentar. E é por isso que 
na manhã de hoje solicitamos ao Governo do Estado que tenha trans-
parência, e possa explicar o destino dos leitos dos hospitais que foram 
fechados, assim como os respiradores e outros equipamentos adquiridos 
com recursos públicos. A pandemia vai acabar, senhoras e senhores, 
mas, o que vai ficar da pandemia não pode ficar simplesmente a dor, 
o sofrimento daquelas pessoas que perderam os entes queridos e que 
hoje têm sequelas, traumas da covid. Nós precisamos, sim, equipar os 
hospitais que tratam o tratamento do câncer, que tratam o tratamento de 
diabetes, de hemodiálise, das pequenas cirurgias, para que a saúde seja 
um referência no Brasil e não seja mais o caos do passado, mas para 
isso precisamos sair da querelas de esquerda e de direita, do bem e do 
mal, e trabalhar em defesa de uma saúde pública de verdade e que possa 
realmente ajudar, tratar a população do Estado do Maranhão. E é por 
isso, Senhor Presidente, que solicitamos a benevolência do plenário e 
possa aprovar o requerimento, transparência, somente isso. Transparên-
cia do Governo do Estado com relação aos recursos públicos aplicados 
na covid. Onde foram os leitos que foram fechados, equipamentos fica-
ram guardados, estão aonde? Somente isso! Nossa luta permanente em 
busca de transparência do Governo do Estado. É o que eu tinha para o 
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputados que mantêm a decisão da Mesa, permaneçam como estão. 
Decisão mantida com o voto contrário do deputado Wellington do Cur-
so. Item 16 da pauta. Requerimento, de autoria do deputado Wellington 
do Curso, solicitando que seja encaminhado o Expediente ao prefeito 
do município de Itaipava do Grajaú, o senhor Jeovaldo Cardoso Olivei-
ra Júnior, para que explique as razões pelas quais os 93 aprovados no 
último concurso, já empossados, não entraram em exercício. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Esse requerimento foi indeferido pela Mesa e o deputado recorreu, diga, 
deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Mais 
uma vez, V.Exa. permitir, a Mesa permitir, para que eu possa fazer o 
encaminhamento da votação, por gentileza.

 O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Wellington, V.Exa. tem cinco minutos, peço-lhe aquela 
compreensão que V.Exa. sempre tem de tentar utilizar apenas os cinco 
minutos, está bom?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Vou tentar fazer inclusive menos disso, até porque, 
Presidente, como temos muitos requerimentos, eles estão sendo adiados 
ao longo do tempo e alguns deles eu vou tentar limpar a pauta hoje e 
eu vou deixar para a próxima sessão ou para a próxima semana, poucos 
deles, vou tentar limpar a pauta hoje , por gentileza. Senhor Presiden-
te, a discussão do próximo requerimento é solicitando, mais uma vez, 
informações e principalmente na luta pela nomeação de aprovados em 
concurso público. Desde do início do nosso mandato, nós temos a luta 
permanente na defesa dos aprovados em concurso públicos. Inclusive 
ontem estivemos reunidos na OAB com o presidente da OAB, Dr. Tiago 
Diaz, e o procurador da OAB, Dr. Bispo. E fomos mais uma vez muito 
bem recebidos na OAB - seccional Maranhão para tratar da ação civil 
pública ajuizada pela OAB/MA em defesa da nomeação dos aprovados 
no concurso público da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então atuação 
permanente na luta, na defesa dos aprovados no concurso público e 
da nomeação de todos na Polícia Militar, na Polícia Civil, da AGED, 
do IPREV. Então permanecemos na luta. Diariamente o Governo do 
Estado tem feito nomeações, contratações temporárias, cargos comis-
sionados em detrimento dos aprovados em concurso público. Isso é um 
absurdo! Chega! Basta! Isso tem que parar! E a quem recorrer? Ao mi-
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nistério público? À OAB? À Defensoria pública? A todos os órgãos de 
fiscalização e controle? Temos feito. Mas precisamos da mobilização 
da opinião púbica, mobilização dos órgãos de imprensa, mobilização 
da sociedade, mobilização dos aprovados em concurso público. Não 
podem ficar acomodados. Tem que lutar, tem que brigar, tem que ir para 
as redes sociais, tem que exigir. Alguns poucos que comentam, alguns 
poucos que lutam. Precisamos reativar a luta em defesa da nomeação 
dos aprovados em concurso público. Não pode simplesmente alguns 
estar lutando e outros estarem parados, aguardando a nomeação. Então 
nomeação já! Nomeação já de todos aprovados em concurso público do 
Estado do Maranhão. Nossa luta continua. Nossa luta permanente em 
defesa de todos aprovados nos concursos públicos do Estado do Mara-
nhão. Mas, Senhor Presidente, o Requerimento que apreciamos neste 
momento é para que o Prefeito da cidade de Itaipava do Grajaú, Josi-
valdo Cardoso Oliveira, explique as razões pelas quais os 93 aprovados 
no último concurso realizado pelo município já foram empossados, e 
ainda não entraram em exercício. Já fizeram manifestação na cidade, 
solicitaram. Então estamos solicitando ao Prefeito para que possa dar 
os esclarecimentos por que os aprovados não estão trabalhando ainda. 
Então nossa luta em defesa dos aprovados lá da cidade de Itaipava do 
Grajaú. É por isso que apresentamos Requerimento na Assembleia Le-
gislativa, um requerimento simples. Solicitamos aprovação do Plenário 
para que possa encaminhar o Requerimento ao Prefeito de Itaipava do 
Grajaú para que possa explicar por que até agora os aprovados ainda 
não estão trabalhando. Então nossa luta em defesa dos aprovados do 
concurso de Itaipava do Grajaú. Nosso abraço a toda a população de 
Itaipava do Grajaú. E por todos aqueles que estudaram, que lutaram 
para passar no concurso público a nossa luta permanente. Senhor Presi-
dente, só para concluir, já na mesma pauta, nós apresentamos, inclusive, 
um Requerimento e já entramos em contato com o Prefeito da cidade 
de Santa Inês, Prefeito Felipe dos Pneus, com relação à nomeação dos 
candidatos aprovados e classificados no último concurso realizado no 
município. Já foi feita a nomeação de 15 aprovados, a convocação de 
15 aprovados, mas ainda restam 80 aprovados no concurso de Santa 
Inês. Então já entramos em contato com o Prefeito, estamos fazendo 
Requerimento, vamos pessoalmente à cidade de Santa Inês manter esse 
contato, essa reunião com os aprovados do concurso público. E a nos-
sa luta permanente pela nomeação de todos os aprovados. E contamos 
com a sensibilidade do amigo, ex-deputado estadual, prefeito da cidade 
de Santa Inês. Já entramos em contato, estamos fazendo Requerimento. 
E eu tenho certeza contamos com a sensibilidade do prefeito Felipe dos 
Pneus pela nomeação, vamos verificar como está a situação e a luta em 
defesa de todos os aprovados no concurso da cidade de Santa Inês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Os deputados que mantêm a decisão da Mesa Diretora permaneçam 
como estão, peço a atenção também aos deputados que participam re-
motamente. Mantida a decisão da Mesa, com o voto contrário do depu-
tado Wellington do Curso. Item 17 da pauta. Requerimento 127, deputa-
do Glalbert, deputado Glalbert, V. Exa. levantou a mão aí, foi para fazer 
alguma manifestação? Peço que libere o áudio do deputado Glalbert 
Cutrim, habilite o seu áudio deputado,

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Estamos lhe ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Presidente, 
só a título de informação, deputado Wellington do Curso falou ago-
ra há pouco sobre o concurso de Itaipava do Grajaú e até onde eu sei 
esse concurso ele foi chamado, foram empossadas as pessoas que foram 
aprovadas no período vedado, logo após as eleições municipais do ano 
passado, e tem uma disputa judicial relacionada a isso. Então, só a título 
de informação para contribuir também com que o deputado Wellington 
já falou, eu faço esse esclarecimento que tem uma disputa Judicial aí 
porque foram empossados no período vedado, logo após as eleições. 
Por isso, acredito que o prefeito ainda não tenha convocado essas pes-
soas que passaram no concurso para trabalhar efetivamente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Obrigado pelas informações, Deputado Glalbert, item 17 da pauta, 
requerimento 127, de autoria do deputado Welington do Curso, soli-
citando que seja enviado expediente ao governador Flávio Dino, e ao 
secretário Carlos Lula, para que informe o fornecimento ao público dos 
seguinte medicamentos: Queatiapina, Micofelanato de sódio, Mesalasi-
na, Olanzapina, e outros, este requerimento foi indeferido pela Mesa e 
o deputado recorreu, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, solicitar o encaminhamento, por cinco minutos, por gentileza, da 
votação desse requerimento de suma importância 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Vossa Excelência tem cinco minutos, sem apartes, para encaminhar

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Requerimento de nº 127, de nossa autoria, seja 
encaminhado o expediente ao Governo do Estado, Governador Flávio 
Dino e ao Secretário Carlos Lula, para que informe o fornecimento pú-
blico dos seguintes medicamentos: Queatipina, Micofelanato de sódio, 
Mesalasina, Olanzapina, Adalimudab, Rifanpicina, Oxfolasina, Mino-
xiclina, Mesacol, Zometa, esses medicamentos faltam, senhoras e se-
nhores, talvez muito senhores não tenham noção do que seja isso, e 
ter a possibilidade de ter qualquer tipo de enfermidade, e passar numa 
farmácia, e comprar a medicação, mas a quantidade de pessoas que são 
hipossuficientes, ou mesmo que trabalham, mas medicamentos caríssi-
mos e que são de fornecimento gratuito e o cidadão passa por necessi-
dade, vai em busca do medicamento, e não tem o medicamento e não 
tem informação nenhuma. Vejam a dor e o sofrimento do cidadão voltar 
para casa sem ter como tomar aquela medição e alterar o tratamento, 
piorar o tratamento. Senhoras e senhores, doença não espera. A doença 
não espera. Não tem como estancar a doença, parar a doença se não ti-
ver a medicação. É muita maldade. E eu tenho batido aqui nesta tecla. O 
Governo do Estado do Maranhão tem dizimado a população mais pobre 
desse estado, uma população que precisa desse medicamento. Gasta-
-se tanto dinheiro com propaganda, tanto dinheiro com propaganda e 
não tem remédio para aqueles que precisam e que não têm condição 
de comprar um remédio. Gasta-se com propaganda para dizer que tem 
um atendimento e não tem atendimento. Hitler fazia assim na Segunda 
Guerra Mundial. A mentira propagada ao longo do tempo para que ela 
se tornasse verdade. Existem dois Maranhãos, o Maranhão da propa-
ganda e o Maranhão da verdade. E o Maranhão da propaganda está bem 
distante do Maranhão da verdade. No Maranhão da verdade a popula-
ção está sofrendo e falta medicamento para boa parte dessa população. 
Senhoras e senhores, é tão simples o Requerimento, só cobrando do 
Governo do Estado informações para que possa reabastecer. Nós já en-
tramos, inclusive, com representação no Ministério Público dada a dor 
e o sofrimento. Você sabe o que é a pessoa chorar, dar o testemunho de 
que está quase enlouquecendo, ficando louco à beira do abismo porque 
não tem remédio para tomar, não tem o dinheiro para comprar. A nossa 
luta permanente em defesa da reposição desses medicamentos. E é por 
isso que solicitamos ao Governo do Estado transparência na reposição 
desses medicamentos. São maranhenses, são irmãos nossos que estão 
precisando dessa medicação. Nossa luta para que essa reposição seja 
feita. Contamos com a sensibilidade do líder do Governo, da base do 
Governo do Estado, Deputado Rafael Leitoa que possa apreciar, que 
possa aprovar o requerimento. Eu havia solicitado um único medica-
mento. Retirei de pauta porque surgiram vários outros. Depois que nós 
denunciamos que nós cobramos, veio uma enxurrada de denúncia, uma 
enxurrada de cobranças. E muitas cobranças que cortam o coração, 
muitos pedidos que cortam o coração de pessoas que estão sofrendo. 
E é por isso que, na manhã de hoje, contamos com a sensibilidade de 
todos para que possa aprovar o Requerimento de n.º 127, que solicita 
ao Governo do Estado que possa informar o motivo da interrupção do 
fornecimento e que possa reativar, reabastecer, voltar a fornecer essa 
medicação para vários tipos de enfermidades e que precisa ser retomada 
de forma urgente. Era o que tinha para momento, contando com a sen-
sibilidade de todos, Senhor Presidente. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
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Pois não, Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu gostaria só de 
fazer um encaminhamento em relação a esse requerimento. Acho que 
são cinco minutos o tempo que eu tenho. Não é?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V. Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Primeiro, eu quero parabenizar o deputado Wellington pela preo-
cupação com esse fornecimento dos medicamentos, mas assim, para 
deixar a coisa muito justa como a gente tende a colocar nos nossos posi-
cionamentos, até porque o interesse público ele está acima de qualquer 
tipo de interesse pessoal, político-partidário. A verdade é que maioria 
desses medicamentos, eles são medicamentos fornecidos pelo governo 
federal, principalmente esses de altíssimo custo, alguns deles, eu tenho 
entrado em contato de maneira recorrente com o Sandro, que ele é o 
Diretor da FEME, que é a Farmácia Estadual de Medicações Especiais, 
Excepcionais, esses medicamentos mais caros, e ele tem me relatado a 
dificuldade de entrega. E em relação à Mesalazina, nós estamos com 
um problema grave aí que é de fornecimento mesmo, o pessoal das 
doenças inflamatórias da AMADI - Associação Maranhense de Doen-
ças Inflamatórias Intestinais, eles têm de maneira recorrente conversado 
conosco, e imagino com o deputado Wellington também, que é muito 
atuante em relação a essas causas, principalmente das doenças raras 
que essas medicações, os fornecedores têm atrasado muito a entrega e 
portanto prejudicado a continuidade do tratamento, só para fazer uma 
reparação em termos mesmos de justiça para não ficar parecendo que é 
uma má vontade do governo, até porque quando há algo a ser criticado 
do Governo do Estado, a gente faz aqui com um viés sempre constru-
tivo, propositivo, mas, neste caso aí grande falha mesmo é uma falha 
do governo federal no fornecimento e repasse dessas medicações. Eu 
acho, Presidente e demais colegas, que não há nenhum problema apro-
var esse requerimento para que o governo coloque o que tem colocado 
de maneira informal, eu não acho que há nada que vá de alguma forma 
desabonar a Secretaria de Saúde, até porque todos eles têm sido bem 
transparentes nesse quesito, portanto se eu pudesse contar com a cola-
boração dos colegas, eu não vejo motivos para não aprovar esse reque-
rimento. Tendo em vista, que a gente já sabe que o problema, de fato, é 
do governo federal e fica muito bem esclarecido, portanto a questão da 
falta dos medicamentos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Os deputados que mantêm a decisão da Mesa, permaneçam como estão, 
inclusive, os deputados que participam remotamente. Mantida a decisão 
da Mesa, com o voto contrário do deputado Wellington do Curso. Item 
18. Requerimento n° 136, de autoria do deputado Wellington do Curso 
(lê). Esse requerimento foi indeferido pela Mesa, o deputado recorreu 
para o plenário. Em discussão. Em votação. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Presi-
dente, deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Enca-
minhar por cinco minutos, Senhor Presidente, para limpar a pauta hoje.

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, antes de fazer a defesa do re-
querimento, a aprovação do requerimento propriamente dito, é dever de 
justiça fazer o agradecimento ao deputado Dr. Yglésio, pela sensibili-
dade e a tentativa também de sensibilizar os demais pares, e que como 
médico também com certeza conhece a dor e o sofrimento diário das 
pessoas que padecem na fila do SUS por uma cirurgia. Padecem para 
fazer um tratamento de câncer, padecem para fazer um tratamento de 
hemodiálise, padecem para conseguir um medicamento de distribuição 
gratuita, muitas vezes por serem hipossuficiente, não ter condições. E 
muitos recorrem à Defensoria Pública. Muitos recorrem ao judiciário. 
E essa luta, essa defesa na manhã de hoje encontrou guarida também na 
defesa do Deputado Yglésio. Agradeço ao Deputado Yglésio pela sen-

sibilidade e por defender também a pauta e solicitar para que pudesse 
ser aprovada. Deputado Yglésio, receba meu agradecimento, a minha 
gratidão em nome de todos aqueles que lutam para conseguir essa medi-
cação. Senhor Presidente, Requerimento de nº 138 ao Governo do Esta-
do do Maranhão e ao Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, que informe 
sobre os motivos pelos quais houve encerramento do drive-thru de tes-
tagem para covid montado pelo Governo do Estado. Então no auge da 
pandemia, na segunda onda, o Governo do Estado encerra a testagem. 
Nós fomos o primeiro a denunciar e a lutar para que pudesse ter um nú-
mero maior testagem. Quando denunciamos a primeira vez, o Governo 
do Estado tinha recebido um pouco mais de cem mil testes. Depois, 
200 mil testes. Depois, mais 300 mil testes. E nós compreendemos que 
naquele momento havia necessidade de um número maior de testagem. 
E esse número maior de testagem dava ao Governo do Estado a possibi-
lidade de compreender, de executar ações para que pudesse melhorar o 
tratamento da covid no estado do Maranhão. E essa testagem funcionou 
por muito tempo, funcionou muito bem. E nós estranhamos, no auge da 
pandemia, na segunda onda, o Governo do Estado fechar o drive-thru. 
E depois reabre em alguns postos fazendo de qualquer forma também 
aglomeração num posto de saúde, numa UPA. E aí vejam bem: o cida-
dão sente qualquer sintoma sem ser um sintoma gripal, vai para uma 
UPA e vai ter o contato com aqueles que tiveram algum sintoma gripal 
ou sintoma semelhado com a covid no mesmo local que estavam fazen-
do os testes. Então é por isso que solicitamos ao Governo do Estado 
transparência, as informações nesse sentido. E muito embora já tenha 
passado bastante tempo, havíamos aguardado o momento para discutir 
o Requerimento, mas a transparência dos atos da Administração Pública 
permanecem. E nós vamos continuar lutando por transparência, acio-
nando o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OBA, o Tribunal de 
Contas do Estado para que tudo que foi feito durante a pandemia possa 
ser esclarecido. Não é porque nós aprovamos na Assembleia Legislativa 
do Governo do Estado que pudesse nesse período de pandemia estar se 
escondendo por um decreto de calamidade pública que não tivesse fis-
calização. O olhar atento do legislativo; e é para isso que estamos aqui, 
o fiel da balança. Todas as grandes e graves denúncias do Estado do Ma-
ranhão saíram da Oposição, vieram da Oposição e de forma muito res-
ponsável, muito responsável. Eu nunca ataquei o CPF do Flávio Dino. 
Falta gestão da gestão do Governo do Estado. Do Governo do Estado do 
Maranhão é o Governador Flávio Dino, eleito para administrar, para ge-
rir o dinheiro público para melhorar a qualidade de vida da população. 
E eu tenho feito isso não só eu, mas Deputado César Pires, Deputado 
Adriano está acompanhando a Sessão, nós fazemos isso com muita res-
ponsabilidade, de forma técnica e todas as informações que nós solici-
tamos são barradas na Assembleia Legislativa pela base do Governo, 
temos que recorrer ao Ministério Público, temos que recorrer aos órgãos 
de fiscalização e controle e inclusive o Ministério Público arquivou uma 
denúncia nossa, nós estamos refazendo a denúncia porque inclusive ele 
deixou bem claro, se tiver novas evidências, o Ministério Público não 
reconheceu ou não atentou para a compra de respiradores, por exemplo, 
com superfaturamento e que houve um reconhecimento por parte do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, estamos refazendo a de-
núncia, buscando essas informações do Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão para que nós possamos anexar essas informações, mas, 
deixamos bem claro, nós da oposição somos poucos, mas fazemos isso 
com muita responsabilidade, com muita seriedade e nós fazemos isso 
e exalto o nome do deputado César Pires, do deputado Adriano e é por 
isso que solicitamos hoje a aprovação desse requerimento, mais uma 
vez, em nome da transparência, em nome da população do Estado do 
Maranhão, para que o Governo do Estado possa explicar os motivos do 
fechamento do Drive-Thru onde nós tínhamos uma grande coleta de 
testagem e com certeza melhorava e muito o tratamento o tratamento da 
covid no Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação o requerimento 136. Os deputados que mantêm a decisão 
da Mesa permaneçam como estão. Decisão mantida com o voto contrá-
rio do deputado Wellington do Curso. Item 19. Requerimento 188, de 
autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Esse requerimento foi in-
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deferido pela Mesa, o autor recorreu ao Plenário, e nós vamos apreciar 
agora, deputado Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, a partir desse item 18, melhor 19, se Vossa Excelência 
me permitir, pode retirar da pauta já pela quantidade de requerimentos 
que eu já discuti hoje, ou melhor, já encaminhei hoje, e não obtive-
mos êxito, para que a gente possa tentar sensibilizar o coração de todos 
numa próxima oportunidade, retirar de pauta, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vossa Excelência se refere aos itens 19 e 20?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 18 ,19 
e 20 e todos os outros que estão pela deliberação da Mesa. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então, ficam retirados de pauta, os itens 19,20,21,22,23,24,25,26,27, 
vamos apreciar todos a pedido do autor, requerimento, o item 28 da 
pauta, requerimento 164, da deputada Detinha, solicitando retirar de 
tramitação ordinária o projeto de Lei nº 124, de sua autoria, esse reque-
rimento aqui já é o item 28, já é para a apreciação pela a Mesa, como 
vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Cleide não está presente, deferido o requerimento. Item 29, 
requerimento 197, de autoria do deputado Dr. Yglésio, solicitando que 
seja retirado de tramitação o projeto de Lei 225/2021, de sua autoria, 
como vota a deputada Andreia Martins Rezende? 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o requerimento. Item 30. Requerimento nº 198, de autoria do 
Deputado Edson Araújo, (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins 
Rezende?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o Requerimento. Requerimento nº 199, de autoria do Deputa-
do 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 – 
Deferido. Requerimento nº 202/2021, de autoria da Deputada Thaiza 
Hortegal (lê). A Deputada está ausente. Fica transferido para a aproxima 
sessão. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Solidarieda-
de/PP, Deputada Helena. Declina. Bloco Parlamentar Democrático, De-
putado Vinícius Louro que é o líder não está presente. Vejo a Deputada 
Detinha e o Deputado Hélio. Deputado Hélio, V. Ex.ª se manifestou 
aí. Gostaria de utilizar o tempo do Bloco Parlamentar Democrático? 
Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Or-
dem) - Queria só fazer um registro da satisfação de ter novamente o 
nosso colega Edson, que se recuperou da covid e está em nosso con-
vívio. Queria só fazer esse registro, agradecer a Deus por ter ouvido 
nossas preces. Então fiquei até emocionado de vê-lo novamente junto 
conosco na sessão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Feito o registro, Deputado Hélio. A recuperação do Deputado Edson 
é razão de alegria para todos nós, assim como do Deputado Ariston, 
que já está, inclusive, presente no plenário hoje. Se recuperou da covid, 
graças a Deus. Estão se recuperando e voltando às atividades normais. 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Marco Aurélio 
indicou aqui nesta ordem: Deputado Antônio Pereira por 2 minutos, 
com apartes. Deputado Antônio deve ter caído a conexão. Deputada 
Ana do Gás por cinco minutos, com apartes. Em seguida, os Deputados 
Adelmo e Neto Evangelista. Deputada Ana, aguarde só um instante por 
favor. Deputado Antônio Pereira, nós escutamos sair voz, mas não esta-
mos conseguindo ver sua imagem. A Deputada Ana do Gás vai utilizar 

os cinco minutos, em seguida, chamaremos V. Exa. 
A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da ora-

dora) – Senhor Presidente, para concluir e ressaltar aqui os trabalhos 
feitos na UPFEM - Unidade Prisional Feminina, aqui do nosso estado, 
que acabei não concluindo no Pequeno Expediente, gostaria aqui de 
dar continuidade citando as frentes de trabalho, assim como eu havia 
citado o projeto Tereza Vale a Pena, que foi desenvolvido junto com o 
Humanitas 360, é uma ONG, cuja a Presidente é a Patrícia Vilela, esse 
trabalho está sendo desenvolvido em São Paulo, na Unidade Prisional 
feminina, em São Paulo, e aqui no Estado do Maranhão, como acabei de 
mostrar a confecção de bolsas, de artesanatos, de lenços, que tem essa 
grife, essa marca de mão de obra carcerária feminina, cada confecção, 
cada modelo, confeccionado por essa interna, tem toda a história dela 
descrita porque que ela está dentro do sistema carcerário, que crime ela 
cometeu, toda a história para que a sociedade ao comprar, ao adquirir 
um produto como esse, valorizar a ressocialização e todo o trabalho fei-
to. Essa cooperativa Cuxá, ela contém 41 mulheres apenadas que fazem 
todo esse trabalho, e também desenvolveu, senhor Presidente, durante 
a pandemia mais de 300 mil máscaras descartáveis que foram distri-
buídas para os profissionais de saúde, às unidades de saúde, servidores 
públicos e para a toda a população aqui do nosso Estado do Maranhão. 
Eu gostaria de ressaltar também, a participação dessas mulheres que 
são invisibilizadas pela sociedade, que contribuíram para o combate à 
pandemia. Contamos lá também com o digitaliza já, com 21 internas 
que fazem a digitalização dos processos físicos em um convênio com 
a SEAP e o Tribunal de Justiça. Contamos com a padaria, que faz um 
trabalho com 26 internas que fazem a fabricação de pães e lanches para 
a própria unidade, para o próprio sistema diariamente. Essas mulheres 
produzem 13 mil pães e 6 mil lanches todos os dias e digo a vocês, 
produtos de qualidade, saborosos. Quero aqui ressaltar a importância 
da exposição que a deputada Socorro solicitou aqui desta Casa desses 
produtos, aqui amanhã ela vai tratar também disso. Gostaria aqui tam-
bém de citar o trabalho externo dessas internas, que são 18 internas 
que já estão inseridas no mercado de trabalho, no regime semiaberto 
mostrando assim, que o programa de ressocialização do Governo do 
Estado do Maranhão, desenvolvido lá dentro, já está beneficiando mu-
lheres. Essas mulheres elas já estão trabalhando, é importante que nós, 
parlamentares, possamos levar para a nossa sociedade, divulgar essas 
ações e o recomeço dessas mulheres. Gostaria aqui, Senhor Presidente, 
de parabenizar toda a equipe administrativa desse sistema carcerário, 
porque eu fiquei muito impressionada. Logo, logo, será entregue uma 
oficina para fabricação de fraldas descartáveis. A gente sabe que há uma 
necessidade. Irão produzir também absorventes. Então dividir com V. 
Exas. todo esse investimento do nosso Governador Flávio Dino, que é 
enxergado, que é referência no Brasil e no mundo da humanização, do 
trabalho no combate às desigualdades sociais aqui no Estado do Mara-
nhão e dentro do sistema carcerário através dessas mulheres que estão, 
a maioria delas, lá cumprindo penas por conta dos seus parceiros. A 
Deputada Daniella Tema tem levantado o tema importantíssimo aqui 
da violência doméstica e tem conhecimento também das situações de 
várias mulheres, porque que essas mulheres estão cumprindo pena, a 
maioria delas é devido aos seus companheiros e são abandonadas. Mais 
de 50% dessas mulheres são abandonadas por seus companheiros. Há 
uma quantidade razoável de mulheres jovens, idosas também. Eu não 
poderia deixar de falar aqui para todos vocês e dividir a importância 
do Governo do Maranhão na ressocialização, na humanização dessas 
mulheres. E eu quero aqui parabenizar toda a equipe, nosso Governa-
dor Flávio Dino, Murilo Andrade, a Maíra, diretora. Parabenizar essas 
internas, por estar tendo a oportunidade de um recomeço mesmo presa, 
mesmo cumprindo pelos seus crimes. E que nós sociedade possamos 
aguardar a reintegração com respeito e dignidade. Senhor Presidente, 
eu queria aqui só ressaltar brevemente - eu sei que eu tempo já acabou 
- que eu fiz a Indicação de entreposto ao nosso Governador Flávio Dino 
para que analise, de um Projeto de Lei, para que analise a distribuição 
de absorventes higiênicos biodegradáveis nas escolas públicas. Isso 
foi um tema debatido recentemente em rede nacional. Eu fiquei muito 
feliz, pois trago aqui em discussão essa necessidade básica de todas 
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nós mulheres, tendo em vista que esse assunto é um tabu cercado de 
desinformação. A menstruação é saúde e não doença. O assunto precisa 
ser debatido, pois é um item de higiene extremamente necessário para 
todas nós mulheres. Não é uma opção de luxo ou meramente cosmético; 
é uma necessidade básica para todas nós que iremos passar em média 40 
anos utilizando. Todas nós sabemos que isso limita as meninas de irem 
para as escolas por conta das suas condições também financeiras. É 
triste a gente saber que muitas mulheres já usaram até miolo de pão, De-
putado Zito, algodão, plástico, papel higiênico para evitar o fluxo. E eu 
espero que o nosso Governador tenha a sensibilidade desse anteprojeto 
de lei que aqui indiquei novamente para a Casa, porque é importante a 
distribuição nas redes de escolas públicas para essas jovens que poderão 
continuar assistindo suas aulas. Uma em cada quatro jovens, Deputa-
do Zito, Deputada Daniella, deputada Betel, elas perdem em média 45 
dias, durante o ano letivo, por conta da dificuldade em das condições 
mesmos financeiras de obterem esse item de extrema importância e ne-
cessidade, deputado Yglesio, para todas nós, mulheres.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu queria 
só fazer o elogio à fala da deputada Ana do Gás, bem rápido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Yglésio, V. Exa. pode sim, embora já tenha terminado o 
tempo da deputada Ana, mas faça com brevidade.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - É vai ser 
bem rápido, isso é uma coisa, Ana, que eu me somo a ti nessa luta por 
inclusive ser pai de duas meninas, felizmente, elas têm condição de 
nascer numa realidade privilegiada, mas a grande verdade é que essa 
questão da saúde menstrual ela é negligenciada às vezes ela é vítima 
até de chacota, por exemplo, eu fiz uma indicação nesse sentido numa 
pauta que foi levantada inclusive pela deputada Tabata Amaral, em Bra-
sília, naquele período e aí a gente fez uma indicação a um jornalista 
mal intencionado chamou de “bolsa modess” naquele momento que na 
minha opinião foi extremamente ofensivo, fruto de quem desconhece a 
realidade, como você falou muito bem, essa sua estatística ela é válida, 
existem estudos nesse sentido de até 45 dias ano/perda aula, as meni-
nas deixam de ir porque não tem como colocar um absorvente muitas 
vezes, é um custo muito baixo e eu espero que um dia a gente evolua 
aqui no Brasil, no Estado do Maranhão também para que entrem como 
um item, inclusive já reuni com o secretário de Fazenda para colocar 
os absorventes como produtos de cesta básica também para baratear o 
custo e, claro, ampliar o acesso. Então, parabéns pelo teu projeto, votei 
a favor dele, inclusive na CCJ, foi o único voto contrário aí a relatoria, 
e eu acho que é um grande projeto, parabéns, amiga!

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Obrigada, Depu-
tado pela sensibilidade, tendo em vista que também, que logo, logo o 
nosso governador, acredito também que ele venha a aprovar, porque é 
uma necessidade real, e um item que não custa barato, todas nós sabe-
mos, mulheres, que temos condições de comprar, a gente sabe que custa 
caro, e que é extremamente necessário, faz parte da nossa vida mesmo, 
eu agradeço a sua colaboração, e pela força, obrigada!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, 
deputado está ausente, deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, 
está ausente também, deputado Antônio Pereira. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Escuta, Se-
nhor. Presidente, mais uma vez, bom dia, me escuta, Senhor Presidente, 
estão me escutando bem?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM - Estamos escutando. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, eu pedi esse tempo de dois minutos, 
para fazer um chamamento, um convite, em especial aos colegas, da 
Comissão de Saúde, aos membros, tantos os membros titulares quan-
to suplentes, para que, amanhã, possamos estar juntos na Comissão de 
Saúde, a partir das 8h da manhã, para que a gente possa receber o senhor 
Secretário do Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula e sua equipe técnica que 
vêm apresentar a RDO, que é o Relatório Detalhado de Execução Orça-
mentária ainda do último quadrimestre de 2019, que devido a covid, à 

epidemia, à pandemia não pode ser apresentado na gestão da presidên-
cia do colega que me antecedeu. Então quero chamar a atenção não só 
apenas dos membros da Comissão de Saúde, titulares e suplentes, mas 
também de todo aquele deputado e deputada que queira fazer, inquirir 
a Secretaria de Estado através do Secretário, através da equipe técnica 
sobre algum assunto não só de execução orçamentária, mas também de 
outros assuntos, porque o Secretário Dr. Carlos Lula sempre nos deu 
essa oportunidade e essa liberalidade de perguntarmos qualquer coisa 
que quisermos sobre a saúde pública no Estado do Maranhão. Então 
será amanhã, às 8h da manhã, na sala das Comissões. Eu quero chamar 
a atenção do Deputado Yglésio, do Deputado Carlinhos Florêncio que 
presidirá esta sessão, essa audiência pública, por quê? Porque eu não 
estarei presente, porque é aniversário de Estreito e eu estarei em Estrei-
to. Mas serei muito bem representado pelos meus colegas, em especial, 
pelo Carlinhos Florêncio, que é o vice-presidente e vai presidir, portan-
to, a reunião. O Deputado Arnaldo Melo, a Deputada Helena, a Depu-
tada Betel, que são hoje pessoas que têm sustentado ali o dia-a-dia da 
Comissão de Saúde. E quero chamar a atenção também do nosso colega 
Pastor Cavalcante e do Duarte Júnior para que possam estar amanhã 
nessa audiência pública para receber a comissão técnica e o Secretário 
Estadual de Saúde. Então está feito o convite, está feito aqui o registro 
e eu espero, mesmo na minha ausência, que a comissão realmente faça 
as inquisições. os inquirimentos, as perguntas necessárias e que tenham 
também as respostas que são tão importantes para a saúde pública do 
Estado do Maranhão e para o conhecimento de todos os colegas desta 
Casa, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Muito obri-
gado, Senhor Presidente, pela tolerância.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Bloco Parlamentar Independente. Deputada Be-
tel, por cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) - Bom dia a todos, Senhor Presidente, senhores e senhoras 
deputados e deputadas, TV Assembleia. Toda honra e toda glória se-
jam dadas ao Senhor. Agradeço a Deus pelo milagre da vida, agradeço 
também a oportunidade desse tempo de uso do bloco para parabenizar 
o Governador Flávio Dino por algumas iniciativas importantíssimas no 
sentido de amenizar os impactos que a pandemia vem causando. Quero 
agradecer aqui pelo Programa Cheque Minha Casa que tem o objetivo 
de disponibilizar 5 mil reais para reforma e ampliação. Estou muito 
feliz porque o edital foi aberto para Buriticupu e 300 famílias serão 
contempladas. Hoje eu quero aproveitar esse momento para informar a 
todos que protocolei uma indicação solicitando ao Governador Flávio 
Dino e ao diretor do DETRAN, Francisco Nagib, um posto avançado do 
DETRAN para Buriticupu. O meu perdido se justifica para Buriticupu 
ser o maior dentre os 81 municípios mais jovens do Maranhão e ter uma 
frota que ultrapassa a 16 mil veículos, segundo informação da Secre-
taria de Trânsito Municipal, esse número 30% correspondem a auto-
móveis, vans, ônibus, dentre outros, e 70% correspondem a mais de 11 
mil motocicletas, infelizmente, acidentes com motocicletas têm levado 
muito jovens a óbito, em Buriticupu. O posto avançado do DETRAN 
será bastante estratégico, considerando que Buriticupu é uma cidade 
polo, está localizada às margens da BR-222, a uma distância de 152 
KM da 11ª CIRETRAN de Açailândia e a 169 Km da 09ª CIRETRAN 
de Santa Inês. Com a instalação do posto do DETRAN, nosso objetivo 
será alcançado, que é proporcionar comodidade e conforto para a nossa 
população, além da agilidade no atendimento, o acesso dos usuários 
aos serviços ofertados pelo Departamento para a realização de vistorias, 
emplacamentos, transferência, certificado de registro de licenciamen-
to de veículos, dentre outros. Devemos considerar ainda a redução de 
despesas, visto que muitos proprietários de veículos utilizam como fer-
ramenta de trabalho e que a maioria são de baixa renda. Nesse sentido 
será uma despesa a menos, por não haver necessidade de deslocamento 
para as outras cidades. Creio que o posto terá um impacto positivo, 
pois com a regularização dos veículos, o índice de acidente tende a 
diminuir. Vale destacar que o posto será de grande relevância, pois além 
de atender as demandas locais, atenderá as demandas de comunidades 
pertencentes aos municípios de Bom Jesus das Selvas, Bom Jardim, 
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Arame, Alto Alegre e Santa Luzia. Acreditando muito que a minha in-
dicação será atendida, aproveito o momento para agradecer em nome 
da população de Buriticupu e região, ao Governador Flávio Dino e ao 
diretor do Detran, Francisco Nagib, pelas futuras instalações do posto 
avançado do Detran em Buriticupu. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Escala reserva PSDB, por cinco minutos. Ausen-
te. Partido Verde, por cinco minutos. Ausente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 
a presente Sessão.

Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, realizada no cinco de maio de dois mil e vinte e um.

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

de.
Segundo Secretário Senhor Deputado Zé Inácio Lula.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Antônio Pe-
reira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César 
Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio 
Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Othelino Neto, 
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora 
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Detinha, 
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, 
Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Vinícius Louro e 
Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão e determinou a leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a palavra 
aos (as) Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Professor Marco 
Aurélio, Mical Damasceno, Roberto Costa, Doutor Yglésio, Professora 
Socorro Waquim. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos 
trabalhos, o Presidente anunciou na Ordem do Dia, em primeiro e se-
gundo turnos, regime de urgência, os Projetos de Lei nos 007/2021, de 
autoria do Deputado Doutor 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 habita-
cionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos do Governo 
do Estado do Maranhão, com pareceres favoráveis das comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e de Administração Públi-
ca, Seguridade Social e Relação do Trabalho e 026/2021, de autoria da 
Deputada Mical Damasceno, que cria a política estadual de amparo, 
apoio e capacitação de viúvas para ingresso ou retomada ao mercado de 
trabalho. com pareceres favoráveis da CCJC e de Defesa dos Direitos 
Humanos e das Minorias. Os projetos foram aprovados e encaminhados 
à sanção governamental. Sujeito à deliberação do Plenário, os Reque-
rimentos nos 151, 157 e 158/2021, do Deputado Doutor Yglésio, foram 
retirados a pedido do autor, assim como os Requerimentos nos 123, 135, 
127, 136/2021, todos do Deputado Wellington do Curso. Na sequência, 
o plenário aprovou o Requerimento nº 196/2021,  do Deputado Wellin-
gton do Curso, solicitando que seja submetido ao regime de urgência, 
para discussão e votação em um sessão extraordinária, o Projeto de Lei 
nº 163/2021, de sua autoria. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram re-
tirados da pauta, a pedido do autor e transferidos para a próxima sessão 
ordinária, os Requerimentos nos 087, 107, 171, 173, 174, 186/2021, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso. Na sequência,  A Mesa in-
deferiu o Requerimento n° 188/2021, de autoria do Deputado Wellin-
gton do Curso, que recorreu da decisão, sendo o referido Requerimen-
to incluído na próxima sessão ordinária. Os Requerimentos nos 189 e 

193/2021,  de autoria do Deputado Wellington do Curso e do Deputado 
Duarte Júnior, respectivamente, foram retirados da Ordem do Dia, a 
pedido dos autores e 164/2021, da Deputada Detinha, transferido para 
a próxima sessão, devido à ausência da autora. Nada mais havendo a 
tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, lida e apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de maio de 2021. 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputado Zé Inácio Lula
Segundo Secretário, erm exercício

        

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

P A R E C E R Nº 020 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 102/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que obriga os planos 
de saúde que atuam no âmbito do Estado do Maranhão a reembolsarem 
integralmente as despesas médico-hospitalares efetuadas pelo consumi-
dor com tratamento e/ou atendimento de saúde fora da rede credenciada 
em hipóteses excepcionais.

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, ficam as operadoras 
dos planos de saúde que atuam no âmbito do Estado do Maranhão, obri-
gadas a reembolsarem integralmente as despesas médico-hospitalares 
efetuadas pelo consumidor com tratamento e/ou atendimento de saúde 
fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, tais como a inexis-
tência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado 
no local e urgência ou emergência do procedimento. O projeto prevê, 
ainda, que se considera inexistência a ausência total de profissionais 
credenciados e/ou serviços ofertados pela operadora de plano de saúde 
em sua rede conveniada ou na localidade contratada, bem como, con-
sidera-se insuficiência a existência de estabelecimento ou profissional 
credenciado na localidade, mas que não atende ao prazo recomendado 
na solicitação médica, sendo consideradas hipóteses excepcionais.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 102/2021 (Parecer de nº 184/2021). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

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

Registra a justificativa do autor da propositura de Lei sob exame, 
que pelas dificuldades encontradas por aqueles que desejam utilizar 
o SUS, muitas pessoas passaram a procurar atendimento em grupos 
de medicina privada, como os planos de saúde. Diversas empresas 
seguiram o mesmo caminho, recorrendo também à iniciativa privada 
para oferecer a seus funcionários melhor assistência médica, clínica e 
hospitalar, essa justificativa, por si só, atende à pertinência da matéria. 

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

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de 
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Lei nº 102/2021. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 102/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 12 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Helena Duailibe                                
Deputada Socorro Waquim                               

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

P A R E C E R Nº 023 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 066/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que institui a política 
estadual de direitos das populações atingidas por barragens.

O Projeto de Lei em epígrafe tem como objetivo resguardar os 
direitos daquelas populações que sofrem direta ou indiretamente da-
nos decorrentes de barragens, discriminando os direitos das Populações 
Atingidas por Barragens (PAB), como também, prevê o Programa de 
Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PDPAB) e estabelece 
regras de responsabilidade social. 

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 132/2021). Poste-
riormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Perma-
nente para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “b e c”, do Regimen-
to Interno, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias, opinar sobre matéria, no que diz respeito a defesa dos direi-
tos individuais e coletivos e sociais, caso em espécie.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve 
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta 
Comissão, visto que as medidas ora propostas objetivam proteger os 
direitos das populações atingidas por barragens, bem como resguardar 
os direitos daquelas populações que sofrem direta ou indiretamente da-
nos decorrentes de barragens, discriminando os direitos das Populações 
Atingidas  (PAB), como também, prevê o Programa de Direitos das 
Populações Atingidas por Barragens (PDPAB) e estabelece regras de 
responsabilidade social

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 066/2021. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 066/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 12 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior

Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                 
Deputada Helena Duailibe                                
Deputada Socorro Waquim                               

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 025/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 120/2021, de 

autoria da Senhora Deputada Estadual Daniella Tema, que “Estabelece 
prioridade às mulheres vítimas de violência doméstica, nos programas 
de habitação de interesse promovido pelo Governo do Maranhão em 
sua extensão.”

A proposição de Lei, em análise, prevê que deverá ser reservado 
nos programas de habitação de interesse social realizados pelo Governo 
do Estado, um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das unidades 
habitacionais às mulheres vítimas de violência doméstica.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 245/2021). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “m” do Regimento 
Interno, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias, opinar sobre matéria, no que diz respeito aos direitos da 
mulher e da família, caso em espécie.

Como podemos observar, a propositura de lei objetiva resguardar 
os direitos da mulher e da família, na medida em que propõe garantir o 
direito à moradia digna às mulheres vítimas de violência doméstica no 
âmbito do Estado do Maranhão, proporcionando, assim, a preferência 
na aquisição de unidades residenciais dentro dos programas de habita-
ção, garantindo, portanto, às mulheres a efetividade do direito a uma 
moradia digna para si e para a sua família. A medida, por si só atende a 
pertinência da matéria.

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

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 120/2021. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 120/2021, nos 
termos do voto da Relatora.

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

em 12 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                 
Deputada Helena Duailibe                                
Deputada Socorro Waquim                               
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        COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

E DAS MINORIAS
PARECER Nº 026/2021
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 569/2019, 

de autoria da Senhora Deputada Detinha, que assegura no âmbito do 
Estado do Maranhão atendimento específico aos alunos portadores de 
deficiência auditiva (surdos-mudos) e visual, nos cursos preparatórios 
para concurso público e pré-vestibular e dá outras providências. 

Em suma, a Proposição de Lei, sob exame, prevê que fica asse-
gurado no âmbito do Estado do Maranhão o atendimento específico aos 
alunos portadores de deficiência auditiva (surdos-mudos), por meio da 
Língua Brasileira de Sinais – Libras e aos alunos portadores de defi-
ciência visual ou visão reduzida por meio do método Braille, nas insti-
tuições particulares em sentido estrito, instituídas e mantidas por uma 
ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e que ofereçam 
cursos livres, preparatórios para concurso público e pré-vestibulares.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 822/2021). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “l”, compete à Comis-
são de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre matéria no 
que diz respeito aos direitos e proteção do portador de necessidades 
especiais.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame versa, 
na sua essência, sobre a garantia de direitos à pessoa portadora de 
deficiência, no sentido de assegurar aos alunos portadores de de-
ficiência auditiva e de visão atendimento específico por meio das 
Libras e do método Braille, com vistas à efetivação de uma política 
de acesso universal à educação, como bem justifica a autora da propo-
situra. A medida, por si só atende a pertinência da matéria.

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

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 569/2019.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 569/2019, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 12 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                 
Deputada Helena Duailibe                                
Deputada Socorro Waquim                               
        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 027/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 658/2019, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que veda a cobrança de 

valor adicional pelo uso de equipamentos suplementares em hospitais, 
clínicas, maternidades e congêneres. 

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina a vedação aos hospitais 
clínicas, maternidades e demais unidades congêneres cobrar valor adi-
cional pelo uso de equipamentos suplementares em seus leitos.

O projeto prevê, ainda, que se considera equipamento suplemen-
tar os seguintes itens: a) ar-condicionado; b) televisão e c) internet, e 
que tal proibição também se aplica às operadoras de planos de assis-
tência à saúde.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 269/2021). Poste-
riormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Perma-
nente para análise meritória. 

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

Como podemos observar, a propositura de lei propõe a proibição 
a hospitais, maternidades, clínicas, operadoras de plano de assistência à 
saúde e congêneres de cobrarem quaisquer valores adicionais pelo uso 
de equipamentos suplementares em seus leitos. A defesa do consumidor 
possui patamar constitucional e infraconstitucional, principalmente por 
proteger e intervir em uma relação em que uma das partes é mais fraca/
vulnerável. O projeto de lei sob exame consiste em suplementação legí-
tima da legislação federal que regulamenta o tema. A medida, por si só 
atende a pertinência da matéria.

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

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 658/2019. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 658/2019, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 12 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                 
Deputada Helena Duailibe                                
Deputada Socorro Waquim                               

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 028/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 109/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que dispõe sobre a 
prioridade no atendimento às mulheres vítimas de violência domésti-
ca, familiar e/ou sexual para emissão de laudos pelo Instituto Médico 
Legal – IML.

O Projeto de Lei, em epígrafe, estabelece que as mulheres, víti-
mas de violência doméstica, familiar e/ou sexual, terão prioridade no 
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atendimento e emissão de laudos no Instituto Médico Legal – IML, 
visando a realização de exames periciais para constatação de agressões 
e outras formas de violência física e sexual.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 205/2021). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “m” do Regimento 
Interno, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias, opinar sobre matéria, no que diz respeito aos direitos da 
mulher e da família, caso em espécie.

Como podemos observar, a propositura de lei objetiva resguardar 
os direitos da mulher e da família, na medida em que propõe oferecer 
maior agilidade na apuração e conclusão de casos que envolvam violên-
cia contra as mulheres no âmbito do Estado do Maranhão, com a prio-
ridade no atendimento e emissão de laudos no Instituto Médico Legal 
visando a realização de exames periciais para constatação de agressão 
e outras formas de violência física e sexual. A medida, por si só atende 
a pertinência da matéria.

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

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 109/2021. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 109/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 12 de maio de 2021.  
                                                        Pre-

sidente: Deputado Duarte Júnior                                                                                                                                           
              Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                 
Deputada Helena Duailibe                                
Deputada Socorro Waquim                               

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 19/2021. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): G A L BENDER - ME. OBJETO: O presente 
Contrato tem por objeto garantir a aquisição de gás de cozinha tipo gás 
liquefeito de petróleo – GLP, acondicionado em botijões com capaci-
dade de 13kg, mediante sistema de reposição do gás com permuta de 
vasilhames para a Assembleia Legislativa do Maranhão. VIGÊNCIA: 
O prozo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de dezem-
bro de 2021, contado de sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: 
R$ 6.325,00 (seis mil, trezentos e vinte e cinco reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legis-
lativa. Natureza das Despesas: 33.90.30.04 – Gás e outros materiais 
engarrafados. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. 
Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação 

Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). Histórico: 
Objeto: Fornecimento de gás de cozinha de 13 kg, tipo gás liquefeito 
de petróleo – GLP. Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Te-
souro. NOTA DE EMPENHO: Para cobertura das despesas relativas 
ao exercício do presente Contrato, foi emitida em 23/04/2021 a Nota de 
Empenho nº 2021NE000707, no valor de R$ 6.325,00 (seis mil, trezen-
tos e vinte e cinco reais). BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e 
Processo Administrativo nº 0018/2021-AL.  ASSINATURAS: Deputa-
do Othelino Nova Alves Neto – Presidente da ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e Guilherme Alexandre 
Lima Bender representante legal da empresa G A L BENDER -, CNPJ 
nº 18.503.525/0001-05.  DATA DA ASSINATURA:  11/05/2021. São 
Luís – MA, 12 de maio de 2021. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-
-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE EM-
PRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE CONSIG-
NAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2021.  PARTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
(Consignante) e BANCO DAYCOVAL S/A (Consignatário). OBJE-
TO: O presente convênio tem como objeto autorizar e regular a con-
cessão pelo DAYCOVAL de empréstimos e Cartões de Crédito, com 
consignação facultativa em folha de pagamento dos servidores públi-
cos ativos, inativos, aposentados, reformados e pensionistas da CON-
SIGNANTE (doravante designados os “SERVIDORES”), em confor-
midade com a margem consignável disponível e determinada em lei, 
assim como as demais condições comerciais e operacionais constantes 
de cada operação e de seus respectivos instrumentos. PRAZO DE VI-
GÊNCIA: 60 (sessenta) meses, renovável automaticamente por iguais 
períodos, sendo facultado à qualquer das partes denunciá-lo a qualquer 
tempo, mediante simples aviso escrito, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias. DATA DA ASSINATURA: 05/05/2021. ASSINATU-
RA:  Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão - CONSIGNANTE e BANCO DAYCOVAL 
S/A, CNPJ n.º 62.232.889/0001-90 – CONSIGNATÁRIO, através de 
seus representantes Nilo Cavarzan e Leandro da Silva Moraes. São Luís 
(MA), 11 de maio de 2021.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021-CPL/AL PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 0492/2021-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio do Pregoeiro, Gabriel Manzano Dias Marques, com 
fulcro no Pregão Eletrônico n° 012/2021- CPL/ALEMA, com objeto de 
registro de preços para aquisição de materiais de consumo na espécie de 
camisa polo, camiseta branca, e camisa operacional mangas curtas para 
os colaboradores civis e militares que fazem parte do Gabinete Militar 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão” torna público para 
conhecimento dos interessados que adiará a sessão de licitação respec-
tiva, anteriormente marcada para às 09:00 horas do dia 20 de maio de 
2021, em virtude de alteração no edital. A nova data da realização será 
no dia 25 de maio às 09:00h, pelo sitio www.comprasnet.gov.br. São 
Luís, 10 de maio de 2021. Gabriel Manzano Dias Marques. Pregoeiro
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, Re-
solução Administrativa nº 955/2018 e demais legislações aplicáveis 
à matéria, HOMOLOGO o resultado da Concorrência nº 001/2021-
CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procuradoria 
Geral da Assembleia, anexos aos autos do Processo Administrativo 
n° 2479/2020- ALEMA e autorizo a  celebração do Contrato com a 
empresa classificada, habilitada e vencedora do certame, a empre-
sa IN.PACTO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E DIGITAL, 
CNPJ: 26.428.219/0001-80, detentora do menor preço, a saber, R$ 
4.423.164,64 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, cento e 
sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), percentual de 
desconto sobre a remuneração fixa proposto de 5% (cinco porcento), 
bem como o percentual de honorários de 10%, por atender todas as 
exigências do instrumento convocatório. Por fim, AUTORIZO o empe-
nho para cobertura da despesa. Encaminhe-se à Comissão Permanente 
de Licitação, para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 10 
de maio de 2021. Deputado Othelino Neto. Presidente 

TERMO DE DISTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERMO DE DISTRATO REFERENTE AO 
CONTRATO Nº 02/2018. PARTES:  ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARANHÃO E OI MÓVEL S/A. OBJETO:  
Considerando a Cláusula Resolutiva constante no 4º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 02/2018, as partes acima qualificadas resolvem de comum 
acordo, rescindi-lo bilateral e amigavelmente, conforme artigo 79, in-
ciso II, da Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021. 
ASSINATURAS: Deputado OTHELINO NETO – Presidente da AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e OI 
MÓVEL S/A, CNPJ nº 05.423.963/0001-11, através de seu represen-
tante legal José Joaquim Mendes Sampaio. São Luís–MA, 12 de maio 
de 2021.  Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
 Procurador-Geral 


