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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 19.05.2021 - (QUARTA-FEIRA)

I – MEDIDA PROVISÓRIA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº  353/2021, DE AUTORIA 
DO PODER EXECUTIVO,  QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DA FORÇA ESTADUAL INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLI-
CA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES. 

II – PARECER EM REDAÇÃO FINAL 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 379/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO  
PROJETO DE LEI Nº 033/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DA-
NIELLA TEMA, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, A POLÍTICA ESTADUAL DE PREVENÇÃO ÀS AR-
BOVIROSES DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL. E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO CARLINHOS 
FLORÊNCIO. TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DA AU-
TORA DO PROJETO.

III - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

3. PROJETO DE LEI N° 258/2021, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, QUE INSTITUI E INCLUI, NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O DIA ESTADUAL DOS 
DEFENSORES E DEFENSORAS DOS DIREITOS HUMANOS. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES. 

4. PROJETO DE LEI Nº 339/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA, QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DO 
REPRESENTANTE COMERCIAL. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERI-
DO DA SESSÃO ANTERIOR– DEVIDO A AUSÊNCIA DO AU-
TOR.  

IV- PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 044 /2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 420/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO 
LUMIAR. RELATOR - DEPUTADO ADELMO SOARES.

6. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 045 /2021, 
ORIUNDO DO PARECER Nº 430/21, DE AUTORIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE 
APROVA O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO 
DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FORTUNA 
- RELATOR - DEPUTADO ADELMO SOARES.

V - PARECER CONTRÁRIO(CCJC)
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO  

7. PARECER Nº 336/2021, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 185/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, ESTABELECE POLÍTICA PÚBLICA DE 
DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO NOS 
PROCESSOS DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A INFECÇÃO CAU-
SADA PELO NOVO CORONAVIRUS. O AUTOR RECORREU 
À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO 
REQUERIMENTO Nº 209/2021, CONFORME O § 4º DO ART. 
182 DO REGIMENTO INTERNO,   A DECISÃO FOI ACATADA 
PELA MESA.  RELATOR DO PARECER DEPUTADO WEN-
DELL LAGES.

VI - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 202/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRª. THAYZA HORTEGAL, SOLICITANDO QUE SEJA 
RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº 154/2021, 
DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DA 
AUTORA. (3ª SESSÃO).

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

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

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

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

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

14. REQUERIMENTO Nº 186/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO PREFEITO DO MU-
NICÍPIO DE SÃO LUIS GONZAGA , SENHOR FRANCISCO PE-
REIRA MARTINS JUNIOR,  SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS 
SOBRE O EPISÓDIO AMPLAMENTE DIVULGADO NAS REDES 
SOCIAIS POR MEIO DE VÍDEO EM QUE HÁ HOMENS CARRE-
GANDO UMA MULHER EM UMA ESPÉCIE DE REDE, APÓS TER 
SIDO ATENDIDA NO MUNICÍPIO DE BACABAL, POR INEXIS-
TIR ESTRADAS QUE POSSIBILITEM O ACESSO DE ALGUNS 
POVOADOS AO CENTRO DA CIDADE, RAZÃO PELA QUAL É 
IMPOSSÍVEL A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, A EXEMPLO DE 
AMBULÂNCIAS. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR, A 
PEDIDO DO AUTOR.

15. REQUERIMENTO N° 189/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO AO 
PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA NO 
MARANHÃO, SENHOR DANIEL CARVALHO, ESCLARECI-
MENTO SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
DESTINADA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS 
TAXISTAS, MOTO TAXISTAS E MOTORISTAS DE APLICATIVO, 
PREVISTO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 345 DE 26 DE MAR-
ÇO DE 2021. TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR, A PEDI-
DO DO AUTOR.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Segundo Secretário, Senhora Deputada Mical Damasceno.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a leitura do 
texto bíblico a da Ata da sessão anterior. 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA MICAL DAMASCENO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, 
Senhor Presidente. 

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 268/2021

Institui a jornada de trabalho es-
pecial no âmbito da Secretaria de saú-
de, e adota outras providências.

Art. 1º É instituída a jornada especial do regime de plantão no 
âmbito da Secretaria da Saúde do Estado do Maranhão, nas Unidades de 
Saúde de funcionamento ininterrupto de vinte e quatro horas, sete dias 
da semana, de domingo a sábado.

§1º A jornada especial do regime de plantão poderá ser aplicada 
aos servidores efetivos, estabilizados, não estabilizados, servidores 
requisitados de outros órgãos, ocupantes de cargos comissionados e 
de natureza especial, e os contratados temporariamente nos termos da 
legislação vigente.

§2º São definidas as jornadas especiais em regime de plantão, nos 
termos dos Anexos I, II e III a esta Lei, da seguinte forma:

a) de seis horas;
b) de doze horas;
c) de vinte e quatro horas.
§3º Os horários de início e término das jornadas do regime de 

plantão serão determinados de acordo com a peculiaridade da Unidade 
de Saúde na qual o servidor estiver lotado, sendo da seguinte forma:

a) plantão de doze horas diurnas, de 7h às 19h;
b) plantão de doze horas noturnas, de 19h às 7h;
c) plantão de seis horas matutinas, de 7h às 13h;
d) plantão de seis horas vespertinas, de 13h às 19h;
e) plantão de vinte e quatro horas, de 7h às 7h;
f) plantão de vinte e quatro horas, de 19h às 19h.
§4º A jornada básica de trabalho, que não se refere ao regime de 

plantão, obedecerá aos seguintes horários de início e término:
I -  jornada de trabalho de oito horas em turnos matutino e ves-

pertino, com intervalo  de duas horas para refeição, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, de segunda a sexta- feira, e excepcionalmente será escalo-
nada nas unidades que funcionam das 7h às 19h;

II - jornada de trabalho de seis horas em turnos matutino e ves-
pertino, das 7h às 13h e das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira.

§5º Cumpre ao Secretário de Estado da Saúde, sem prejuízo no 
disposto nesta Lei:

I - disciplinar o horário de funcionamento das Unidades de 
Saúde e as excepcionalidades dispostas neste artigo;

II - estabelecer os critérios do cumprimento das jornadas 
básica e especial de trabalho;

III - definir, conforme regulamento próprio, a jornada em re-
gime alcançável nas Unidades de Saúde de funcionamento ininterrupto 
de 24 horas, sete dias da semana;

IV - disciplinar em quantidade e forma a troca de plantão na 
escala de trabalho no mês corrente.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN”, em 18 de maio de 2021. - RILDO AMARAL 
- Deputado Estadual

ANEXO I 

Regime de Plantão dos Profissionais:
1) Médicos; 2) Cirurgiões Dentistas; 3) Demais Profissionais cujos 
serviços por natureza sejam executados de forma ininterrupta.

Carga
H o r á r i a 
Semanal

PLANTÕES MENSAIS
Quantidade de 
Plantão

Carga Horária 
Mensal Laborada

Carga Horária 
Mensal Remu-
nerada

20 horas

−	 s e i s 
plantões de 12 
horas; e
−	 um plan-
tão de 6 horas.
ou
−	 três plan-
tões de 24 ho-
ras; e
−	 um plan-
tão de 6 horas.

78 horas laboradas 
e 12 horas de folga 
remunerada

90 horas

40 horas

 
−	 t r e z e 
plantões de 
doze horas. ou
−	 s e i s 
plantões de 24 
horas; e
−	 um plan-
tão de 12 horas.

156 horas labora-
das e 24 horas de 
folga remunerada

180 horas

60 horas

−	 dezeno-
ve plantões de 
doze horas.
−	 um plan-
tão de 6 horas.
ou
−	 n o v e 
plantões de 24 
horas; e
−	 um plan-
tão de 12 horas; 
e
−	 um plan-
tão de 6 horas.

234 horas labora-
das e 36 horas de 
folga remunerada

270 horas

ANEXO II

Regime de Plantão dos Profissionais:

1) Assistente social; 2) Biólogo em Saúde; 3) Biomédico; 4) En-
fermeiro; 5) Farmacêutico;6) Farmacêutico- bioquímico; 7) 
Fonoaudiólogo; 8) Nutricionista; 9) Psicólogo; 10) Técnico em 
Laboratório; 11) Auxiliar em Laboratório; 12) Técnico em En-
fermagem; 13) Auxiliar em Enfermagem; 14) Fisioterapeuta; 15) 
Terapeuta Ocupacional.

C a r g a 
Horária 
Semanal

PLANTÕES MENSAIS
Quantidade de 
Plantão

Carga Horária 
Mensal Labo-
rada

Carga Horá-
ria Mensal 
Remunerada

30 horas

−	 nove; 
dez; ou 
onze plan-
tões de 12 
horas

ou

−	 dezoito; vin-
te; ou vinte 
e dois plan-
tões de 6 
horas;

ou

−	 quatro plan-
tões de 
24horas e 
um plantão 
de 12 ho-
ras; cinco 
plantões de 
24 horas; ou 
cinco plan-
tões de 24 
horas e um 
plantão de 
12 horas.

Todos de acordo 
com o mês vigente.

132 horas 135 horas

”

ANEXO III

Regime de Plantão do Técnico de Radiologia.

C a r g a 
Horária 
Semanal

PLANTÕES MENSAIS
Quantidade de 
Plantão

Carga Horá-
ria Mensal 
Laborada

Carga Horária 
Mensal Remune-
rada

24 horas

De oito a nove 
plantões de 12 ho-
ras de acordo com 
o mês vigente

Ou

- q u a -
tro p lan tões  
de 24 horas; e
- um plantão 
de 12 horas.

108 horas 108 horas

JUSTIFICATIVA

Por acompanhar muito de perto a realidade diária de todos os 
profissionais ligados aos serviços initerruptos nas unidades de saúde do 
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Estado do Maranhão e perceber a prática já existente do regime de plan-
tões e atendendo ao anseio destes profissionais que aumejam regularizar 
aquilo que já é rotineiro em suas jornadas de trabalho, é que propomos 
o presente projeto.

Diante disso, convoco meus pares para apreciar e juntos apro-
varmos este projeto de lei, que atenderá o desejo dos profissionais da 
saúde e trará mais segurança aos mesmo quanto às trocas de plantões 
corriqueiramente realizadas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de maio de 2021. - RILDO AMARAL 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 269 / 2021

Altera o parágrafo 1° e acrescenta o 
parágrafo 4°, no art. 4°, da Lei n° 11.325 
de 18 de agosto de 2020.

Artigo 1º - Fica alterado o parágrafo 1°, do art. 4°, da Lei n° 
11.325 de 18 de agosto de 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

[...]
“Art.4°...........................................................................................

................................
§ 1° - A Bíblia será um dos livros incorporado no acervo 

bibliográfico indicado pela Comissão de Remição pela leitura.
[...]
§ 4° - Assim como os demais livros, a Bíblia constará como livro 

de leitura facultativa.”
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 12 de abril de 2021. - MICAL DAMAS-
CENO - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

No intuito de gerar melhor clareza e facilitar a interpretação da 
Lei n° 11.325 de 18 de agosto de 2020, propõe-se o presente Projeto de 
Emenda, espantando, portanto, qualquer celeuma que porventura possa 
surgir em decorrência da leitura dos dispositivos legais que, doravante, 
passarão a ter nova redação.

Vale destacar que a Lei n° 11.325, de 18 de agosto de 2020, não 
tem como objetivo obrigar a quem quer que seja a ler Bíblia, mas, tão 
somente, determinar que o poder público disponibilize, no acervo bi-
bliográfico da Comissão de Remição pela leitura do Sistema Peniten-
ciário do Maranhão, os exemplares para ficar à disposição de tantos 
quantos quiserem fazer uso para fins de remição da pena.

Com a nova redação fica mais fácil ainda essa interpretação, pois 
a Bíblia vai ladear os demais livros que já constam no acervo da su-
pracitada Comissão de Remição, ampliando ainda mais o importante 
programa de ressocialização da população carcerária, sendo este um 
pleito justo que atende aos anseios de milhares de pessoas interessadas 
em ler a Bíblia. 

Vale destacar, ainda, que a Bíblia contém livros que tratam de 
assuntos literários, históricos, filosóficos, dentre outros, possibilitando 
vasto conhecimento, inclusive sobre as diversas áreas do conhecimento 
humano, sendo um manual perfeito para ajudar a melhorar o cidadão, 
sobretudo no aspecto do amor e da paz interior. 

Confiante no atendimento do presente pleito, reitera-se os mais 
altos protestos de consideração e estima aos nobres pares, colocando-
-me sempre à pronta disposição.   

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 12 de abril de 2021. - MICAL DAMAS-
CENO - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 270 / 2021

Institui, no Calendário de Eventos 
do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual 
do Terço dos Homens”, e dá outras pro-
vidências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído, no Calendário de Eventos do Estado do 
Maranhão, o Dia Estadual do Terço dos Homens, a ser comemorado, 
anualmente, no último domingo do mês de Abril.

Art. 2º - No Dia Estadual do Terço dos Homens, as entidades 
religiosas e afins poderão promover atividades com a finalidade de am-
pliar e estimular a prática da oração do Terço.

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

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 18 / 05 /2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

Historicamente, o primeiro grupo de Terço dos Homens surgiu 
em Itabi-Sergipe em 1934, fundado pelo Frei Pelegrino. Esse grupo 
existe até hoje, mantendo com fidelidade o compromisso assumido há 
mais de 80 anos.

Mas, foi durante um momento em que alguns homens aguarda-
vam suas esposas às portas da Casa Santuário Mãe Rainha, na Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes, em Maceió – Alagoas, que o Espírito San-
to agiu, suscitando no coração deles o desejo de meditarem o Terço, 
iniciando assim, o Terço dos Homens na Capela de Nossa Senhora do 
Livramento, hoje, Santuário Paroquial de Schoenstatt, em Jaboatão dos 
Guararapes.

A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio da Igreja de 
Cristo homens de todas as idades, pois a presença masculina na Igreja é 
imprescindível para a formação da família e de uma sociedade cristã. O 
Terço dos Homens é um exemplo de fé e devoção.

O objetivo é fomentar entre o corpo masculino da Igreja, o com-
prometimento com a oração, com a evangelização, com a mudança de 
vida e com a transformação do ambiente em que vivem e trabalham, 
com a mudança do seu ser, através dos dogmas católicos.

Sob a ação do Espírito, o Terço dos Homens encontra terreno 
fértil no coração dos homens, e passa rapidamente à condição de Mo-
vimento, se tornando, em muitos casos, a principal porta de acesso dos 
homens à Igreja.

Assim, o Terço dos Homens traz para o seio da Igreja, evangeli-
zando-os, conscientizando-os e motivando-os a desenvolver e utilizar 
o seu pleno potencial espiritual e social na família, na sociedade e na 
própria Igreja.

Diante do exposto confiamos nos nobres Pares para apreciação e 
aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 18 / 05 /2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 271 / 2021

Classifica o doente renal crônico 
como pessoa com deficiência, para fins 
de fruição de direitos assegurados na 
Constituição do Estado do Maranhão e dá 
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
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MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica classificada como pessoa com deficiência física a 
pessoa com diagnóstico de doença renal crônica, para fins de fruição 
dos direitos assegurados na Constituição do Estado do Maranhão e na 
legislação infraconstitucional de proteção às pessoas com deficiência.

Parágrafo Único - São considerados pacientes renais crônicos, 
para efeito desta lei.

I - portadores de moléstia renal grave com prescrição médica 
contínua de diálise e hemodiálise.

II - transplantados renais.
Art. 2º - As organizações representativas de pessoas com 

deficiência renal crônica terão legitimidade para acompanhar o 
cumprimento desta lei.

Parágrafo Único - Para fins desta lei, são organizações 
representativas de pessoas com deficiência renal crônica as que 
ofereçam Programa de Saúde, de Assistência Social, de Educação e 
Pesquisa, de Capacitação, de Colocação Profissional e de Defesa de 
Direitos.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 18 / 05 /2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo incluir os pacientes 
renais crônicos e transplantados na classificação de pessoas com 
deficiência (PCD), em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). (LEI 
13.146/2015).

As doenças renais são definidas como aquelas que apresentam 
lesão progressiva irreversível da função dos rins em sua fase mais 
avançada.

O Nefropata crônico, a partir da paralisia total dos rins nativos 
em hemodiálise e diálise peritonea, e os transplantados renais não 
possuem uma vida normal. Devido à baixa imunidade correm o risco 
de serem acometidos por graves infecções; possuem baixa mobilidade 
no braço decorrente da fístula arteriovenosa (junção de uma artéria 
com uma veia), gerando monoparesia no respectivo membro sofrem 
também comprometimento de sua funcionalidade como uma pessoa 
com deficiência.

O transplante é o procedimento mais adequado para uma melhor 
qualidade de vida do paciente. Porém, traz algumas dificuldades físicas e 
sociais tais como reações adversas devido ao uso de imunossupressores, 
bem como a exclusão de processos seletivos que exigem exames 
médicos devido a alteração nos exames laboratoriais.

O paciente em tratamento dialítico submete-se a situações 
especiais. O tratamento compromete não apenas a qualidade de vida, 
mas também a capacidade de auto subsistência. É praticamente inviável 
a manutenção de uma atividade remunerada por um paciente que 
necessita afastar-se do trabalho por várias horas, três ou quatro dias por 
semana para submeter-se a um tratamento.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 18 / 05 /2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 272 / 2021

Dispõe sobre a proteção ao 
professor e ao servidor ou empregado da 
educação.

Art. 1º - Esta Lei estabelece procedimentos e medidas para 

assegurar a proteção ao professor e ao servidor ou empregado da 
educação no convívio com estudantes e seus pais ou responsáveis.

Art. 2° - Fica assegurada a autoridade do professor no local da 
aula.

Parágrafo Único - Cabe ao professor autorizar a entrada no local 
da aula de pessoa que não seja estudante ou integrante da instituição 
de ensino.

Art. 3° - São prerrogativas do professor, no caso de perturbação 
da ordem ou ato de indisciplina ou desrespeito em aula, sem prejuízo 
das demais medidas previstas no regimento da instituição de ensino:

I - advertir o estudante, de forma oral ou escrita;
II - determinar a saída do estudante do local da aula;
III - apreender objeto que der causa a perturbação;
IV - no caso de reincidência de advertência escrita, encaminhar 

o estudante para atividade de assistência pedagógica, pelo período 
máximo de 2 aulas.

§ 1 ° O professor deve encaminhar cópia da advertência escrita 
à instituição de ensino e cópia ao estudante, que deve ser devolvida 
assinada pelos pais ou responsáveis no caso de menor de 18 anos.

§ 2° A instituição de ensino deve contatar os pais ou responsáveis 
no caso de não devolução da advertência escrita assinada.

§ 3º O professor pode estabelecer a devolução da advertência 
assinada pelos pais ou responsáveis como condição para interrupção da 
medida prevista no inciso IV.

§ 4° No caso de aplicação da medida prevista no inciso IV, é 
assegurado ao estudante o direito de recurso, com contraditório, ampla 
defesa e presença dos pais ou responsáveis quando menor de 18 anos, 
na forma definida pela instituição de ensino.

§ 5° A critério do professor, o objeto apreendido pode ser 
devolvido ao término da aula ou encaminhado para guarda da instituição 
de ensino, que deve definir os critérios para devolução ao estudante ou 
aos pais ou responsáveis.

§ 6° No cumprimento das medidas previstas nos incisos II e IV, 
a instituição de ensino deve prover atividade de assistência pedagógica 
ao estudante.

§ 7° Os incisos II, III e IV não se aplicam à educação infantil.
§ 8º A instituição de ensino deve estabelecer medidas especiais 

para estudantes com diagnóstico de deficiência ou com necessidades 
educacionais especiais em razão de suas condições físicas ou mentais.

Art. 4° - O professor ou o servidor ou empregado da educação 
deve comunicar a instituição de ensino sobre ameaça, iminência ou 
prática de violência em face do exercício de sua profissão.

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, configura violência 
contra o professor ou o servidor ou empregado da educação qualquer 
ação ou omissão decorrente da relação de educação que lhe cause morte, 
lesão corporal ou dano patrimonial, praticada direta ou indiretamente 
por estudante, pai ou responsável, ou terceiros.

Art. 5° - Na hipótese de ameaça, iminência ou prática de 
violência contra o professor ou o servidor ou empregado da educação, a 
instituição de ensino deve:

I - acionar imediatamente a autoridade competente para proteção 
e demais providências;

II - comunicar o fato aos pais ou responsáveis do agressor, 
quando menor de 18 anos;

III - quando necessário, comunicar o fato ao Ministério Público 
e ao Poder Judiciário;

IV - quando necessário, afastar o professor ou o servidor ou 
empregado da educação enquanto perdurar a situação de risco, sem 
qualquer perda financeira.

Art. 6° - As instituições de ensino devem fixar em todos os locais 
de aula placa informando que a proteção ao professor é assegurada por 
esta Lei.

Art. 7° - As infrações às disposições desta Lei sujeitam os 
infratores, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, às 
seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas em 
lei:

I - advertência;
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II - multa de R$ 500,00 a R$ 5.000,00.
§ 1º As sanções previstas neste artigo são aplicadas, inclusive 

cumulativamente, pela autoridade administrativa competente, de acordo 
com os procedimentos e os valores a serem definidos em regulamento.

§ 2° Considera-se infração toda ação ou omissão que importe 
inobservância dos preceitos desta Lei e de sua regulamentação.

§ 3° Considera-se infrator a pessoa física ou jurídica de direito 
público ou privado que se omitir ou praticar ato em desacordo com esta 
Lei, ou que induzir, auxiliar ou constranger alguém a fazê-lo.

§ 4° Não se aplica o inciso II às instituições públicas de ensino, 
que devem ser sujeitas às penalidades administrativas dispostas no 
regulamento.

Art. 8º - A fiscalização do cumprimento das disposições desta Lei 
deve ser exercida pelos órgãos competentes definidos pelo regulamento.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 18 / 05 /2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

Uma triste realidade tem crescido assustadoramente no cotidiano 
do já combalido sistema de ensino público: a violência escolar.

Essa violência atinge o principal pilar do sistema de ensino, seu 
agente humano mais importante e que outrora era dotado da mais alta 
reverência por parte da comunidade, o professor.

Estudos como o realizado pela UNESCO e denominado 
“Cotidiano das Escolas: entre violências”, divulgou resultados 
alarmantes, dentre os quais, que 47% dos professores ou funcionários 
das escolas analisadas já haviam sido objeto de ofensas verbais por 
parte dos alunos.

Entendemos, todavia, que não somente o professor tem a sua 
autoridade e legitimidade arruinadas pelos comportamentos oriundos 
da comunidade que deveria atuar em sua defesa, quais sejam alunos, 
pais ou responsáveis, mas também, todos os demais atores que se 
relacionam com os alunos e com o terceiro responsável, sejam eles, 
auxiliares de educação, pedagogos ou mesmo servidores terceirizados.

Além disso, existem diversos outros casos relatados em outros 
estados como o de um professor de Biologia que enfrenta a paraplegia 
decorrente de um tiro recebido de um aluno insatisfeito com sua nota, 
ou de um inspetor de uma escola pública do Pará que foi morto a tiros 
dentro da escola por um estudante de 16 anos que teria insistido em 
entrar em sala de aula fora do horário.

Os casos são inúmeros e crescem a cada dia. São em sua maioria 
agressões físicas que deixam sequelas graves e permanentes, por vezes 
inabilitando o profissional para as suas atividades.

Não são apenas sequelas físicas, mas também psicológicas, 
atingindo professores e servidores da educação que se relacionam 
diretamente com pais, alunos e responsáveis.

Nesse sentido, é preciso dar uma resposta ao problema e oferecer 
mecanismos legais que restituam a autoridade dos professores e dos 
demais profissionais que integram o corpo técnico escolar, restituindo 
a dignidade da escola e oferecendo limites e regras que auxiliem na 
construção de cidadãos definitivamente preparados para a nossa 
sociedade no futuro.

A presente proposição não interfere nas prescrições contidas no 
Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas lhe é 
complementar, tratando de matéria administrativa, que permite o regular 
exercício do poder de política administrativa, com a finalidade de 
recompor o respeito e a ordem necessária a vida escolar, dando especial 
proteção ao maior foco da crescente violência escolar, ao professor.

Não se trata de criminalizar a conduta dos alunos, mas permitir 
que a escola possa tomar medidas de contenção da violência, dando 
especial proteção aos professores e demais servidores da educação.

PROJETO DE LEI Nº 273 / 2021

Institui o Sistema Especial de 
Reserva de Vagas nas Universidades, 
Faculdades e Escolas Técnicas Estaduais 
para estudantes filhos de policiais 
militares, civis e penais mortos ou 
incapacitados em razão do exercício de 
suas funções.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - As Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas do 
Estado devem reservar 2% (dois por cento) das vagas e das matrículas 
oferecidas em cada um dos seus cursos de graduação e técnico, para os 
filhos de policiais militares, policiais civis e policiais penais, mortos ou 
incapacitados no exercício de suas funções.

Parágrafo Único - O edital do processo de seleção, atendido o 
princípio da igualdade, estabelecerá a necessidade da apresentação 
da certidão de óbito do pai ou da mãe, acompanhado da decisão 
administrativa que reconheceu a morte ou a incapacidade quando no 
exercício de suas funções.

Art. 2º - Cabe às Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas 
do Estado, definir e fazer constar dos editais dos processos seletivos a 
forma como se dará o preenchimento das vagas reservadas por força 
desta Lei.

Art. 3º - Para fins de aplicação desta Lei, e para assegurar a 
excelência acadêmica, as instituições públicas estaduais de ensino 
superior mantidas e administradas pelo Governo do Estado do Maranhão, 
devem adotar critérios definidores de verificação de suficiência mínima 
de conhecimento do estudante candidato a vaga.

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

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 18 / 05 /2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem por objetivo principal permitir que 
o Estado garanta o ingresso no ensino superior para os filhos órfãos 
de pais ou mães policiais. É o mínimo que podemos fazer por essas 
famílias que sofreram com irreparável perda, de forma a honrar as 
memórias de seus entes queridos que deram suas vidas nos protegendo. 
É o reconhecimento devido pela sociedade, aos homens e mulheres que 
trabalham a serviço da sociedade.

Acreditando ter apresentado razões suficientes para aprovação do 
pleito, conto com a colaboração dos Nobres pares.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 18 / 05 /2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 274 / 2021

Institui normas para o atendimento 
pelo Sistema Único de Saúde - SUS de 
mulheres vítimas de violência e dá outras 
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta lei institui normas para o atendimento pelo Sistema 
Único de Saúde - SUS - de lesões causadas por atos de violência contra 
a mulher.
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Art. 2º - O Poder Executivo, por meio do SUS, deverá autorizar 

a realização gratuita de cirurgia plástica para reparação de lesões 
causadas por atos de violência contra a mulher.

Art. 3º - Os hospitais e centros de saúde do SUS, ao receberem 
mulheres vítimas de violência, deverão informá-las, no atendimento, da 
possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica para reparação e as 
providências necessárias para a sua realização.

§ 1º - A mulher com lesão causada por atos de violência grave 
que fizer a opção pela cirurgia deverá procurar unidade que a 
realize, portando o registro oficial de ocorrência da agressão.

§ 2º - O médico que indicar a necessidade da cirurgia deverá 
fazê-lo em diagnóstico formal expresso, encaminhando-o ao 
responsável da unidade de saúde onde será realizada a cirurgia, 
para sua autorização.

Art. 4º - Para a realização do disposto nesta lei, o Governo do 
Estado adotará, entre outras, as seguintes ações:

I - instalação de um modelo assistencial que contemple equipes 
de especialistas em cirurgia plástica;

II - realização periódica de campanhas de orientação e publicidade 
institucional com produção de material didático a ser distribuído para 
a população-alvo;

III - distribuição gratuita de produtos farmacológicos durante o 
pré-operatório e o pós-operatório;

IV - encaminhamento para clínica especializada dos casos 
indicados para complementação diagnóstica ou tratamento, quando 
necessário;

V - encaminhamento para clínica especializada em psicologia;
VI - controle estatístico dos casos de atendimentos.
Art. 5º - Fica o Governo do Estado autorizado a celebrar contratos 

e outras formas de parceria com organismos públicos ou privados, com 
o objetivo de viabilizar o atendimento de que trata esta lei.

Art. 6º - Os recursos financeiros destinados a cobrir as despesas 
decorrentes desta lei serão alocados para o ano subsequente à sua 
aprovação e provenientes da programação orçamentária de saúde.

Art. 7º - O Governo do Estado regulamentará esta lei.
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-

nhão - 18 / 05 /2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei apresentado nesta Casa de Leis, para discussão 
dos nobres colegas Deputados, procura oferecer as condições para que 
as mulheres vítimas de lesões causadas por atos de violência tenham 
atendimento médico, na especialidade de cirurgia plástica, quando 
sofrerem lesões que comprometam sua aparência física.

A maioria dos casos de agressão às mulheres acontece com 
mulheres cujas condições socioeconômicas não suportam os custos de 
uma cirurgia plástica reparadora. Ficam, dessa forma, estigmatizadas 
pelo restante de suas vidas.

As sequelas compreendem queimaduras e cortes profundos 
em seus corpos, que as marcam física e psicologicamente, e, como 
consequência, elas procuram se esconder da convivência social.

Há casos em que as lesões comprometem, inclusive, a locomoção 
da mulher, retirando-lhe a capacidade para o trabalho e outros afazeres 
produtivos.

É justo, pois, que o sistema de saúde público ofereça o tratamento 
médico adequado, por meio da cirurgia reparadora, realizada segundo 
os procedimentos e técnicas da moderna medicina. O projeto procura, 
assim, devolver a dignidade à mulher lesionada e dar-lhe o conforto 
psicoemocional para a continuação de sua jornada como pessoa humana.

O apoio de Deputados e Deputadas desta Casa Legislativa à 
aprovação deste projeto significa uma enorme contribuição na luta pela 
preservação da dignidade da mulher.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 18 / 05 /2021 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-

DUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 275 /2021

“Institui o Programa Afro em-
preendedor, e dá outras providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 

Art. 1º Institui o PROGRAMA ESTADUAL MARANHENSE 
AFROEMPREENDEDOR, com os seguintes objetivos:

I - Desenvolver estratégias e ações para o fortalecimento e desen-
volvimento dos empreendedores afro maranhenses;

II - Desenvolver estratégias e ações para promover o empreende-
dorismo afro maranhense no Estado do Maranhão, nos diversos setores 
da economia, com ênfase nos segmentos cultural, artísticos, turístico, 
estético e identitário;

III - Promover e fortalecer o Empreendedorismo nas Comunida-
des Quilombolas, Comunidades Tradicionais e de Terreiros;

IV - Promover ações que desenvolvam a conscientização e a 
mobilização da população negra maranhense que visem à igualdade de 
participação no mercado de trabalho;

V - Criar a Rede Estadual de Micro e Pequenos Afro empreen-
dedores, a fim de possibilitar a troca de experiências, intercâmbios, de-
senvolvimento de negócios solidários para o fortalecimento econômico 
deste segmento.

Art. 2º Para a consecução dos objetivos deste Programa pode-
rão ser celebrados convênios, ajuste e parcerias com pessoas físicas, 
jurídicas de direito público e privado, nacionais, estrangeiras ou inter-
nacionais cujos objetivos tenham afinidade com os temas abrangidos 
pelo Programa Estadual MARANHENSE AFROEMPREENDEDOR.

Art. 3º As despesas decorrentes da implantação desta lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 17 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

JUSTIFICATIVA
                      
Este projeto de lei propõe a criação do Programa Estadual do Ma-

ranhão Afro empreendedor que visa estimular, desenvolver e fomentar 
os empreendedores negros no estado do Maranhão, oferecendo infor-
mação, instrumentos de gestão e capacitação a estes empreendedores. 
Muito embora já existam programas específicos e entidades do terceiro 
setor envolvidas nesta questão, o alcance ainda é muito tímido, sendo 
indispensável um comando legal para que estas ações sejam implemen-
tadas e atinjam um maior número de afro empreendedores. O propósito 
é promover apoio ao empreendedorismo comunitário visando a geração 
de novas oportunidades de negócios, trabalho e renda para a inclusão e 
desenvolvimento econômico e social.

A ideia deste projeto de lei é reforçar a necessidade e dar legiti-
midade a estas ações de forma a favorecer o aumento do número de em-
preendedores afro-brasileiro, estimulando tanto o surgimento de novos 
empreendimentos quanto a manutenção dos atuais, além de incentivar 
iniciativas associativistas entre estes empresários. 

É preciso impulsionar estes tipos de ações em todas as regiões 
carentes do estado, a fim de atingir um grande número de afro 
empreendedores que possuem vontade, tino empreendedor, mas não 
possuem informações e instrumentos suficientes para concretizá-los. 

Para que seus objetivos sejam cumpridos, indispensável será a 
celebração de parcerias com entidades governamentais e não governa-
mentais, a fim de permitir que este programa tenha o maior alcance 
possível, levando informação, conhecimento e instrumentos a todas as 
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regiões da cidade a fim de favorecer o fortalecimento e o crescimento 
do afro empreendedorismo na cidade de São Paulo. Dentre os objetivos

do Programa além do apoio ao afro empreendedor individual, mi-
cro e pequeno afro empreendedor, há a preocupação com as comunida-
des quilombolas na cidade de São Paulo que necessitam de apoio para 
se fortalecerem e se organizarem economicamente, além da previsão do 
incentivo ao afro empreendedorismo no segmento cultural, abrangendo 
movimentos como hip hop, funk, roteiros turísticos-culturais, dentre 
muitos outros. 

Em um cenário em que o combate à miséria e à pobreza extrema 
tem se destacado entre as preocupações de governo, é natural que a 
população negra, sempre representada nos piores indicadores sociais, 
seja a beneficiária prioritária das políticas públicas com esse escopo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 17 de maio de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

REQUERIMENTO Nº 211 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia Le-
gislativa (Art.158, inciso VI), requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvido a Mesa, sejam retirados de tramitação o Projeto de Lei n° 
260/2021 de minha autoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de maio de 2021. - 
Wellington do Curso

REQUERIMENTO N° 212/2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, após deliberação da mesa, que seja justifica-
da a minha ausência da sessão plenária do dia 12 de maio de 2021, em 
razão de tratamento médico, conforme atestado médico apresentado.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”. 
em São Luís (MA) 18 de maio de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 213 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Ex-
celência, que retire de pauta os Projetos de Lei nº 248/2020, de minha 
autoria que trata cria o programa de enfrentamento à violência domés-
tica e familiar contra a mulher e estabelece diretrizes para a promoção 
de ações de ressocialização dos agressores no âmbito do estado do Ma-
ranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Be-
ckman, em São Luís, 18 de maio de 2021. - ANA DO GÁS - DEPU-
TADA ESTADUAL - PC do B

INDICAÇÃO Nº 1489 / 2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a 
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO GO-
VERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR FLAVIO 

DINO, ASSIM COMO, AO EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENHOR MARCIO 
HONAISER,  solicitando providências no sentido de IMPLANTAR 
UMA UNIDADE DO  RESTAURANTE POPULAR, COM APOIO 
DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBA-
TE À FOME - MDS, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, NO MU-
NICÍPIO DE SÃO LUIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS 
BAIRROS DO BOM MILAGRE, APEADOURO, FÁTIMA, RETI-
RO NATAL E ADJACENTES, considerando que esses restaurantes são 
unidades de alimentação nutricional, cujos princípios são a produção e 
a distribuição de refeições saudáveis a preços que “caibam” no bolso da 
população de baixa renda. 

Além de ampliar a oferta de refeições prontas e saudáveis a 
preços acessíveis com o objetivo de reduzir o número de pessoas em 
completa situação de insegurança alimentar, os restaurantes populares 
promovem atividades de desenvolvimento social e geração de emprego 
e renda, se caracterizando como uma estrutura multifuncional.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de 
maio 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRE-
SIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1490 / 2021
                                                               
Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao ILUSTRISSIMO PRESI-
DENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 
MARANHÃO – CAEMA, SENHOR ANDRÉ DOS SANTOS PAU-
LA, solicitando providências no sentido de determinar A EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, NO BAIRRO DO BOM 
MILAGRE, observado os desafios e as diretrizes do Novo Marco Re-
gulatório do Saneamento Básico, além de considerar a importância da 
construção de obras de infraestrutura básica nas comunidades que vi-
vem à margem dos programas sociais, vitais para proteger a saúde das 
pessoas e o meio ambiente das ações predatórias. 

Os moradores da comunidade do Bairro Bom Millagre apostam 
que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão dê início aos 
desafios de levar saneamento básico aos maranhenses com a maior bre-
vidade possível, pois, será, sem dúvida um enorme benefício social, 
que, ao final, acaba não onerando tanto os cofres da instituição em rela-
ção ao tamanho da ação que será alcançada. 

 Assim, contribuiremos para que a cidade, detentora de belíssi-
mas paisagens e de uma geografia exuberante cresça ainda mais com a 
execução de políticas voltadas para a preservação ambiental. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de 
maio 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRE-
SIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1491 / 2021

Senhor Presidente, 
          
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa 
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Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO PREFEI-
TO DE SÃO LUIS, SENHOR EDUARDO BRAIDE, solicitando pro-
vidências, no sentido de determinar À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - SEMOSP, 
que autorize INCLUIR NO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA DA CIDADE, AS RUAS TO-
LENTINO MACHADO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 
NAGIB FERES, DES. SARNEY COSTA, ARIMATEIA CISNE, 
BASSON, ANTONIO DINO, EUGÊNIO DE BARROS, GRACIANO 
RAMOS(ANTIGA CAFETEIRA), GAPÓ, PADRE CICERO, CAR-
LOS GOMES, 2ª  E 3ª TRAVESSA BOM MILAGRE E TRAVESSA 
DA FORTUNA, NO BAIRRO DO BOM MILAGRE, considerando o 
péssimo estado de conservação da camada asfáltica das ruas e travessas 
aqui elencadas, o que motivou a nossa reivindicação, e, agora, esses 
logradouros públicos, tiveram o asfaltamento devastado pelas chuvas 
que têm caído sobre a nossa cidade, sem contar que, autoridades muni-
cipais anteriores têm relegado a segundo plano a execução de obras no 
referido bairro.

Infraestrutura asfáltica é relevante para tornar a vida das pessoas 
mais saudáveis, eleva a autoestima, a qualidade de vida do cidadão e 
melhora consideravelmente o aspecto paisagístico do bairro.

Nossa propositura tem por objetivo atender a um anseio dos 
moradores do Bairro do Bom Milagre, que insistem para que o poder 
público municipal se faça presente na comunidade, através de ações 
concretas que melhore a qualidade de vida das pessoas que lá residem.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de 
maio 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRE-
SIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1492 / 2021

Senhor Presidente, 
          
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida 
a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO 
PREFEITO DE SÃO LUIS, SENHOR EDUARDO BRAIDE, solici-
tando providências, no sentido de determinar QUE SEJA MELHORA-
DA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DO BAIRRO DO BOM 
MILAGRE E SUAS TRAVESSAS, considerando a péssima qualidade 
da iluminação do referido bairro, em alguns logradouros a “vida notur-
na” está às escuras, expondo moradores, principalmente aqueles que 
transitam durante à noite, que ficam expostos à ação impiedosa dos 
marginais que atuam na área, contribuindo para a escalada desenfreada 
da violência urbana.

Logradouros públicos iluminados inibem as ações daqueles que 
vivem do produto adquirido através do crime e facilitam o trabalho da 
segurança pública, no que tange à proteção dos cidadãos.   
 

Reconhecemos a atuação do Governo de Vossa Excelência, cujas 
ações têm se desenvolvido nas mais diversas áreas, sobretudo na área 
social, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população Lu-
dovicense. Portanto, solicito de Vossa Excelência atenção especial ao 
nosso pleito e que o mesmo seja incluído no cronograma de iluminação 
pública, a ser implementado no ano de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de 
maio 2021. – DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRE-
SIDENTE

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

INDICAÇÃO Nº 1493/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
do a Mesa, seja encaminhado expediente ao presidente da Caixa Eco-
nômica Federal - CEF, Pedro Duarte Guimarães e aos setores respon-
sáveis, solicitando a implantação de uma agência física da CEF no 
município de Governador Edison Lobão/MA. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de maio de 2021. - ril-
do amaral - 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 
- Com a palavra, a Senhora Deputada Socorro Waquim, por cinco 
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, imprensa, internautas, Senhora 
Deputada Mical, demais Deputadas, Cleide e demais colegas que estão 
de forma virtual. Hoje, eu trago um tema que muito me interessa, sempre 
me interessou, e sei que sempre vou ter interesse agudo. O assunto que 
me prende hoje é sobre o aspecto da ressocialização presidiária. O 
Brasil, é um dos países que mais encarcera pessoas no mundo. Dados 
atuais, Deputado Rildo, dizem que 54.9% é a capacidade de lotação já 
no Brasil acima das vagas que são disponibilizadas. o Maranhão é o 
terceiro maior Estado brasileiro que em percentual de presos provisórios, 
sem julgamento, chega a 46%, sendo que desse 46%, as estatísticas do 
levantamento monitor de violência, do G1, diz que 11% acresceu-se no 
período da pandemia, e, creio eu, em função da dificuldade de se fazer 
as sessões, fazer julgamentos, em razão do isolamento. As celas são 
superlotadas, as condições precárias e a desumanização são palavras 
que fazem parte do sistema prisional brasileiro hoje. Nos presídios do 
Estado do Maranhão, viveu-se nos últimos anos, momentos em que 
a violência evidenciou a necessidade da discussão de ressocialização 
da população carcerária. O Complexo Pedrinhas foi notícia nacional 
em alguns momentos. Já agora em 2020, os dados nos impõem de 
que nós estamos com a taxa de ocupação acima de 31%. Em 2021, 
essa taxa caiu para estar acima de 11%. Mas continua esse percentual 
de 46% de presos provisórios sem julgamento. As pessoas precisam 
ser responsabilizadas, sim, pelos seus crimes, que cometeram, que 
cometem. Mas também precisam continuar a ser tratadas como pessoas 
humanas. E acima de tudo, precisam ter a oportunidade de voltarem a 
conviver pacificamente na sociedade. Como queremos que os apenados 
retornem ao convívio social? Queremos pessoas ressocializadas ou 
queremos pessoas completamente dessocializadas. Na verdade, o certo 
é que queremos, não queremos construir presídios, queremos construir 
salas de aula. Mas eu destaco, comecei a me interessar pelo tema a 
partir da influência de minha filha, Dra. Amanda, advogada, que quando 
da sua graduação, em Direito, na Universidade Federal de Brasília, 
participava de vários projetos sociais de assistência jurídica a presos 
egressos do sistema penal, um projeto chamado Além das Grades. E 
aí ela realizou dentro desse tema, a sua monografia sobre o sistema 
prisional brasileiro. E desde daí, eu passei a ter esse interesse, esse 
olhar mais humanizado voltado para o sistema prisional, e sempre 
na intenção de buscar alternativas para que ele pudesse ser cada vez 
melhor. A sociedade, o estado eles esperam que o preso saia e ele 
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recomece a sua vida longe do crime. Mas a ele não é dado, de forma 
geral, durante todo tempo da sua permanência no cárcere, nenhuma 
oportunidade ou perspectiva de estudo e de trabalho. Muitos apenados 
querem reconstruir seus laços profissionais, familiares e sociais, mas, 
por terem cometido crimes, vão estar sempre rotulados ou etiquetados 
como eternos criminosos, e por isso terminam por continuar no mundo 
do crime. O que fazer diante de tudo isso? Por isso a reintegração 
social é necessária, é preciso que o Estado ofereça caminhos para que 
o detento consiga se reinserir na sociedade, e isso principalmente pode 
ser feito a partir de projetos de inclusão, cursos profissionalizantes em 
presídio, oficinas de artes e escrita, por exemplo. Senhor Presidente, 
me dê só mais alguns minutos, eu terminei me prolongando. Quero 
registrar que, quando fui prefeita, já preocupada com essas questões, 
fiz parcerias com o presídio Jorge Vieira, promovendo cursos, com o 
Ministério Público permitindo que aqueles que estavam no sistema 
semiaberto pudessem trabalhar na limpeza pública, nas obras. Assim, 
construímos várias salas de aula de ressocialização dentro do presídio 
Jorge Vieira. No estado do Maranhão, recentemente, eu fiz uma 
visita ao sistema presidiário e conheci a Secretaria de Assistência 
Penitenciária e Direitos Humanos, por meio do Dr. Murilo Andrade e da 
Secretária Adjunta, Kelly Carvalho, que destaco, sendo mulher e tendo 
muita sensibilidade, consegue fazer um trabalho de grande alcance. 
Para isso, nós tínhamos preparado um momento em que o sistema 
presidiário pudesse fazer uma exposição aqui, nesta Casa Legislativa, 
que está posta aqui no hall, na parte inferior da Assembleia, para o qual 
eu convido os Deputados e demais servidores que queiram apreciar 
o trabalho que vem sendo feito. É preciso fazer cada vez mais e esse 
trabalho que vem sendo feito vai ao encontro daquilo que eu penso, 
que eu desejo, que eu luto, que é ver uma mostra viva do esforço desses 
homens e mulheres do Maranhão que, mesmo apenados, conseguem 
novamente ser entes sociais e voltar ao seu lugar social de cidadão do 
mundo. Senhor Presidente, eu tinha solicitado à oficial Kelly que fizesse 
uma breve apresentação do trabalho feito no sistema presidiário e eu 
queria perguntar se o senhor pode permitir. É um videozinho rápido de 
três minutos. Acho importante que isso seja colocado porque trata de 
pessoas, de gente, de ressocialização. Nós queremos paz, nós vivemos 
trancados, nós abrimos a televisão e só vemos crimes, mas há algo 
sempre para fazer e o trabalho é interessante. Eu peço vênia a V. Exa. 
para permitir passar esse vídeo e reforço o convite a todos para, no hall 
inferior desta Casa, visitar a exposição onde tem vários trabalhos feitos 
por esses presidiários e apenados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Socorro, não tem problema passar o vídeo, eu só sugiro que 
seja no Tempo dos Partidos porque aí dará tempo de preparar, de deixar 
no ponto. A senhora retorna à tribuna e apresenta o vídeo.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Muito 
obrigada. Faremos isso. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, cumprimento todos os Deputados e Deputadas 
na pessoa da minha amiga Mical Damasceno. Senhor Presidente, eu 
venho hoje aqui falar da alegria de ter destinado emendas parlamentares 
suficientes e necessárias para a aquisição de mais de 50 mil quilos de 
alimentos a serem distribuídos nos lares das pessoas mais carentes. 
Essas cestas já começaram a ser distribuídas na Região Tocantina, 13 
municípios, onde eu tenho a maior atuação e eu vejo a maior necessidade, 
já começaram a receber. Eu dou graças a Deus em poder ajudar neste 
momento difícil. Coragem aos colegas Deputados que, neste momento 
difícil que o mundo atravessa, sejamos solidários nessa ação. Inclusive, 
Professora Socorro, quando é compra de alimentos, as emendas estão 
transitando de maneira muito rápida. Os municípios de Imperatriz, João 
Lisboa, Senador La Rocque, Buritirana, Amarante, Formosa da Serra 
Negra, Sítio Novo, Davinópolis, inclusive aqui os Vereadores que estão 
hoje, no prédio da Assembleia, capitaneados... Josué, o Tim, que estão 
aqui hoje. Davinópolis, Vila Nova dos Martírios, Montes Altos, Ribamar 
Fiquene, Vereador Samira também está ali no gabinete, aguardando para 

a gente conversar. Riachão e Campestre são municípios beneficiados. A 
gente vê a alegria das famílias quando recebem neste momento difícil. 
A gente vê que nós precisamos realmente ajudar a resolver o problema 
com fome, um homem com fome é um homem sem liberdade, e a gente 
não pode deixar que a fome maltrate e governe o nosso povo, nós temos 
que levar comida aos lares que mais precisam. E eu dou aqui o meu 
muito obrigado, das minhas Emendas terem sido, em tempo recorde, 
liberadas, para ajudar as famílias maranhenses. Muito obrigado.

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

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Deputados e Deputadas, funcionários 
desta Casa, Deus abençoe a todos! Primeiramente, eu quero aqui 
fazer menção de um marco histórico, neste último dia, 14 de maio, 
celebramos 73 anos da independência de Israel. Uma história marcada 
por lutas, perseguições, mas, sobretudo, pelo favor de Deus sobre o seu 
povo escolhido. Nunca um povo foi tão perseguido quanto os judeus, 
por muito menos, civilizações já desaparecem, mas esse povo continua 
de pé, foram escravizados no Egito por Faraó, massacrados pelo 
Império Babilônico, humilhados pelo Império Romano, dispersos pelos 
otomanos, atacados mortalmente por Hitler, mas, mesmo diante de tudo 
isso, Deus os manteve de pé. Em 14 de Maio de 1948, Israel declarou 
sua independência, a ONU reconheceu o Estado Israelense. É um fato 
interessante que nos orgulha e que o brasileiro Oswaldo Aranha teve um 
papel de destaque na articulação dessa votação na ONU. Logo após a 
decisão da ONU, os judeus de todo mundo, começaram a voltar, pois, 
finalmente, Deputada Ana do Gás, depois de séculos, eles podiam ter 
um lar, mas o recém-criado Estado, foi logo atacado, por seis Exércitos 
estrangeiros e, milagrosamente, venceram aquela batalha, e continuam 
vencendo, continuarão vencendo, inclusive, esta guerra agora que 
está em curso. A minha fala aqui hoje, é para parabenizar o Estado de 
Israel, pelos 73 anos de independência e louvar a Deus, Deputado Zito 
Rolim, louvar a Deus por cuidar do seu povo, mas também, eu quero 
aqui expressar o meu repúdio à notícia que recebemos de que Partidos 
da Democracia brasileira posicionaram-se, publicamente, condenando 
Israel a respeito do conflito atual contra o grupo terrorista Hamas. Eu 
quero aqui lembrá-los que Israel é a democracia mais sólida de todo 
o Oriente e o conflito que estamos assistindo não é de Árabes contra 
Judeus, mas um estado democrático contra grupos terroristas. E eu rogo 
a Deus, rogo a Deus e lamento muito, lamentamos as perdas civis de 
ambos os lados. Nós precisamos diferenciar entre os dois, aqueles que 
têm responsabilidade pelos ataques, que são os membros do Hamas, 
grupo terrorista que controla a Faixa de Gaza, sob a ditadura desde 
2007, o Jirad islâmica, palestina. Assim eu quero aqui repudiar as notas 
de partidos políticos brasileiros que ignoram os ataques recebidos por 
Israel e o direito de Israel se defender. Nestes últimos dias, mais de 04 
mil mísseis foram lançados contra os judeus e árabes israelenses, e só 
não temos um banho de sangue maior por conta do sistema de defesa 
israelense. Eu quero louvar a Deus pelo povo de Israel, e esses partidos 
fazem uma verdadeira cruzada ideológica, aqueles que defendem, que 
ficam contra Israel, e para isso ficam até mesmo ao lado de terroristas, 
como o Hamas. O Hamas prega abertamente o fim de Israel e ataca 
Israel e, pior, se utiliza da população de Gaza com escudo humano, 
covarde, e ainda temos que ver a mídia e certos partidos políticos 
culpando Israel, porque temos um número maior de vítimas palestinas. 
Ah, quer dizer que, já que tem um número maior de vítimas palestinas, 
Israel que é culpado de tudo isso? Eu quero aqui cada dia mais pedir aos 
nossos irmãos maranhenses que orem por Israel. São essas as minhas 
palavras, Senhor Presidente. Agradeço a oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Senhor 
Presidente, eu só queria aqui...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Eu só 
queria cumprimentar os colegas. Toda vez que eu subo à tribuna, eu 
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esqueço. Os que estão aí de forma remota, Deputado Edivaldo Holanda, 
Andreia Martins, Cleide Coutinho, o nosso amigo Pará Figueiredo e 
todos que estão de forma remota, Deus os abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Yglésio, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos. Senhor Presidente, eu subo à tribuna para 
fazer alguns registros, registros importantes, inclusive ontem foi 
comemorado o Dia de Combate à Homofobia no Brasil, importante 
data para a comunidade LGBTQI+, também neste estado, no Brasil, 
tendo em vista que o Brasil ainda é um recordista mundial em 
crimes relacionados a pessoas LGBT. Então, uma data importante. 
Lamentavelmente, este ano a mobilização foi menor por conta da 
pandemia, em virtude da impossibilidade de aglomeração. Então, fica 
aqui o nosso registro e o nosso respeito a todas essas pessoas LGBT. 
Também hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. Em 2020, nós fizemos uma 
indicação solicitando ao Secretário estadual de Segurança Pública, 
Jefferson Portela, a intensificação de ações preventivas de combate 
ao abuso e à exploração sexual de crianças, jovens e adolescentes. 
Importantíssimo isso, tendo em vista que ainda é um movimento cultural 
dentro do estado do Maranhão. As denúncias de abuso sexual são cada 
vez mais crescentes. A imensa maioria dos abusadores convive com 
essas crianças e jovens. Nós temos, há muito tempo, cada vez mais um 
crescente de denúncias, e é preciso que a gente discuta cada vez mais, 
porque isso é uma coisa que acontece na realidade familiar, muitas 
vezes é aquele tio, aquele amigo da família. Infelizmente, acontecem 
situações em que, às vezes, até o pai. Pode acontecer o pior ainda, que é 
a legitimação do abuso pela própria mãe. As famílias, lamentavelmente, 
muitas vezes, a estruturação delas termina deixando muito a desejar, e 
o resultado disso são crianças que crescem com grandes problemas de 
ordem física, emocional e social. O que é claro que tem um desarranjo 
de todo tipo de situação em relação ao arcabouço psicológico de quem 
foi abusado, de quem foi violentado. É muito difícil você confiar em 
alguém se teu tio, se teu pai, se aquela pessoa de confiança, dentro da 
sua família, está te abusando, está cometendo estupro, está promovendo 
uma destruição da sua ordem emocional. É muito triste mesmo e ainda 
é muito frequente aqui no Maranhão e no Brasil, no mundo mesmo. 
Nós, enquanto espécie humana, ainda temos muito a evoluir nesse 
sentido. Falo mesmo com tristeza porque a gente sabe que isso está o 
tempo todo batendo à porta da gente, então que a gente cuide das nossas 
crianças e dos nossos adolescentes para protegê-los desse mal tão 
grande. Falando ainda em notícias que são muito propagadas agora nos 
últimos dias, o que a gente tem falado bastante, que tem tomando conta 
e preocupado as pessoas? Vim falar um pouquinho sobre a cepa indiana 
aqui no Brasil. O atracamento que veio com uma população de indianos 
infectados com covid-19. Estão fazendo sequenciamento genômico, 
a tendência é que seja variante indiana. Então, para tranquilizar as 
pessoas, felizmente o que a gente precisa subir para falar? A verdade. 
Qual é a verdade? A cepa indiana é mais transmissível, isso aí os 
cientistas ingleses já detectaram que é mais transmissível que a cepa 
de Manaus, mas ela é uma cepa com a possibilidade de ser bloqueada 
pela imensa maioria das vacinas atuais, ou seja, essas vacinas que estão 
sendo aplicadas, principalmente as vacinas de Oxford e da Pfizer. Com 
a Coronavac, a gente não tem estudos ainda, tendo em vista que não 
foi testada na Inglaterra, onde já tem mais de 2.500 casos de covid-19 
variante indiana, as vacinas de Oxford e da Pfizer, elas são eficazes 
contra a cepa indiana. Comentar um pouco sobre vacinação é uma 
coisa tão importante para vocês terem noção, que Israel foi falado aqui 
com relação a conflitos de Israel com a Palestina, eu tenho uma visão 
completamente diferente da Deputada Mical em relação ao que está 
acontecendo inclusive por conta da disparidade de armas, Israel tem 
uma capacidade armamentista gigantesca, um Exército especializado 
chamado de Mossad, que é treinado pelos Estados Unidos. Então, a 
desproporção de força é muito grande, mas, de toda forma, em Israel, 
onde houve a vacinação de praticamente 70% da população, eles não 
têm quase registrado casos de covid-19 mais no país. Então, isso é 

muito bom, mostra um caminho a ser seguido, aqui na Brasil, onde a 
gente já está chegando a 17, 18% de vacinação. A gente tem enfrentado 
uma situação difícil em relação a produção da Coronavac por conta 
dos insumos chineses que o presidente não para de falar besteira, 
impressionante a capacidade do presidente Bolsonaro falar besteira e 
prejudicar, presidente, o Brasil por nada. Qual o sentido do momento 
como esse em que a CPI da Covid já mostrou que ele recusou a oferta de 
setenta milhões de lotes de vacinas da Pfizer, de altíssima qualidade com 
um bom custo, diga-se de passagem, e agora este mesmo homem vai lá 
falar mal do governo chinês para dificultar a aquisição dos insumos para 
a produção da vacina. A situação ainda não está sob controle, apesar 
de aqui em São Luís ter melhorado bastante, tem cidade do interior, 
tipo Coroatá, ontem, eu recebi relatos muito ruins do município de 
Coroatá, por exemplo, e me parece que há outras cidades no Maranhão 
ainda enfrentando reflexos pesados dessa segunda onda. Então, para 
resumir, chegou muito provavelmente nós já temos variante indiana, 
ela já está presente em mais de 60 países, inclusive detectada no 
Brasil, já foi observada no Mato Grosso do Sul, muito provavelmente 
no Maranhão, agora com esses casos deve ser sequenciado este novo 
genoma, mas apesar da transmissibilidade alta, os óbitos, a gravidade 
dos casos nos pacientes que já foram vacinados, ela não parece ser 
assustadora, avassaladora como tem sido na Índia, que é um país aí que 
tem seis vezes a população brasileira, numa área inclusive um pouco 
menor que a nossa, com muita desigualdade também, apesar de terem 
grandes cientistas dentro da Índia. A gente sobe à tribuna para fazer 
estes três registros, do Dia de Combate à Homofobia, o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescentes 
e, obviamente, em relação ao nosso papel enquanto profissional de 
saúde, médico, em relação aos esclarecimentos contra a cepa indiana no 
Maranhão, sem esquecer, obviamente, lembrado que foi o maravilhoso 
evento na semana passada em relação ao piso salarial da Enfermagem e 
as 30 horas da Enfermagem tão merecidas. A gente espera que o Brasil, 
após como uma lição dessa pandemia, que, de fato, aprenda, quão 
importantes são os profissionais da saúde, quanto nós nos esforçamos 
no cuidado à vida das pessoas. Então, eram as minhas palavras, eu peço 
desculpas por ter me delongado tanto, muito obrigado.

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, demais Deputados e Deputadas, eu estava 
ouvindo o pronunciamento do Deputado querido amigo Rildo Amaral, 
que falava da destinação das suas Emendas Parlamentares para a Região 
Tocantina, nada mais legítimo do que isso, mas quero evidentemente 
ressaltar a nossa participação e o apoio do Governo na realização e 
liberação das nossas Emendas, para a Região Leste maranhense e para 
todo o Maranhão. Neste momento de pandemia, e que tantas famílias 
padecem e necessitam de apoio e de amparo, nós destinamos Emenda 
Parlamentar para a aquisição de cinco mil cestas básicas, distribuídas 
em mais de 42 municípios, nós levamos para muitas famílias, última 
sexta-feira, último sábado, sempre levando para as comunidades mais 
carentes e mais necessitadas, acreditando que estamos contribuindo de 
alguma forma para que as famílias possam amenizar essa situação que 
se encontram hoje. Também destinei uma Emenda Parlamentar para a 
Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, e qual o objetivo? Todos 
nós vimos que nesta Casa, passaram-se projetos de vários programas 
sociais do Governo Flávio Dino, e um deles era o Conexão Cultural 4, 
aqui no Estado do Maranhão, o edital contemplou inúmeros músicos, 
mas eu destinei ao Município de Caxias a Emenda Parlamentar para 
contemplar 100 músicos, 100 apresentações. No próximo sábado, nós 
estaremos lá, abrindo, fazendo o momento de abertura, o lançamento 
do programa Conexão Cultural Caxias, pelo qual 100 apresentações, 
cada apresentação vai receber um cachê de mil reais, fruto da Emenda 
Parlamentar nossa, com o apoio da Secretaria de Estado da Educação 
e Secretaria de Estado da Cultura, meu amigo, o Secretário Anderson 
Lindoso. Desta forma, nós iremos contemplar um público que padece, 
há mais de ano, sem poder se apresentar nos palcos, sem poder exercer 
aquilo que mais ama, que é a arte da música. Essa é a maneira que nós 
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encontramos para ajudar diretamente os músicos, fazer com que eles 
possam, neste momento, sentirem-se revigorados, acreditando que, por 
meio da arte, no caso da música, vão poder também melhorar um pouco 
a sua condição social. No próximo sábado, nós já estaremos lançando, 
em Caxias, em parceria com a Associação dos Músicos do município 
de Caxias, selecionadas as 100 apresentações, com a gravação de 
uma grande live, todos serão contemplados graças ao apoio da nossa 
emenda parlamentar e do apoio do Governador Flávio Dino, do Vice-
governador Carlos Brandão e também do Secretário Anderson Lindoso 
e do Secretário Felipe Camarão. Portanto, eu quero ressaltar que esta 
Casa, mais uma vez, está compromissada com o desenvolvimento do 
nosso estado, em apoio às famílias que mais precisam. Por isso, eu faço 
questão de destacar aqui, Deputada Socorro Waquim, que é plantando 
desenvolvimento que nós haveremos de construir, Deputado Arnaldo 
Melo, um Maranhão de todos nós. Era só isso que eu tinha a falar, 
Senhor Presidente. Que Deus nos guarde hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Zé Inácio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
– Senhor Presidente, demais colegas Deputados, subo mais uma vez 
à tribuna para, desta vez, destacar e relatar uma importante visita 
que fizemos ao município de Bequimão, ao município de Central do 
Maranhão. Na oportunidade, vistoriamos a ponte sobre o Rio Pericumã, 
acompanhado pelo vice-governador Carlos Brandão, pelo Secretário 
Clayton Noleto, pelo Secretário de Infraestrutura, Secretário Rodrigo 
Lago, que, em Central do Maranhão, assinou um termo de cooperação 
técnica do programa de aquisição de alimentos. Também esteve presente 
o seu Secretário Adjunto da Safe, o Ivaldo Rodrigues, e a presença 
destacada do Prefeito de Bequimão, João Martins, assim como do ex-
prefeito Zé Martins e da grande maioria dos vereadores da cidade de 
Bequimão. Também vários Prefeitos, vários vereadores, vice-prefeitos, 
o vice-prefeito de Bequimão, várias lideranças políticas da região da 
Baixada Maranhense. Ali estava eu enquanto Deputado, assim como 
também esteve presente o Deputado Leonardo Sá. Lá nós precisamos 
o andamento, o avanço da obra da construção da ponte sobre o rio 
Pericumã, ao lado do Hospital da Ilha. São as duas maiores obras físicas, 
obras de engenharia, da gestão do governador Flávio Dino. Destaco isso 
porque tanto o Hospital da Ilha, que vai ser de grande relevância não 
só para atender a população da nossa grande ilha, mas com certeza de 
toda a população do Maranhão, mas a ponte sobre o rio Pericumã, que 
é uma obra esperada há quase 50 anos, idealizada décadas atrás pelo 
então Governador Antônio Dino. Essa obra agora, em breve, deixará de 
ser um sonho e passará a ser uma realidade, tornando-se a maior obra de 
engenharia do governo Flávio Dino. Vai marcar sua gestão, sobretudo 
na região da Baixada Maranhense, porque essa obra, além de ser muito 
esperada, vai contribuir muito com o desenvolvimento da nossa região, 
sobretudo do Litoral Ocidental Maranhense. O município de Bequimão, 
assim como o município de Central do Maranhão são dois municípios 
que serão ligados por esta ponte e diretamente estão sendo, desde o início 
da execução da obra, beneficiados pelos investimentos que estão sendo 
feitos pelo Governo do Maranhão para a construção da ponte sobre o 
rio Pericumã. Além de ser a maior obra em engenharia do governador 
Flávio Dino é um investimento na ordem de cento e sessenta milhões. 
Em torno de setenta milhões para a construção da ponte. Uma ponte de 
praticamente de quase seiscentos metros, que tem uma complexidade 
muito grande não só por conta de ser construída sobre o rio, um terreno 
mole que tem uma variação de maré muito grande. As cabeceiras 
precisam também de uma sustentação e de um preparo também muito 
eficaz de engenharia porque é sobre área de mangues. Então, uma obra 
complexa de um investimento muito grande, é importante considerar, 
e eu falo dos recursos para destacar que o governo do Maranhão, o 
governador Flávio Dino prioriza a nossa região à medida em que faz um 
aporte de recurso para uma obra que todos nós sabemos que não vai ligar 
municípios populosos. Então, o olhar é o olhar de garantir infraestrutura 
pensando no futuro, pensando no desenvolvimento daquela região, em 
torno de 70 milhões para a construção da ponte, como disse, uma obra 
complexa da engenharia, e mais 90 milhões para fazer a estrada que dá 

acesso tanto pelo lado de Central do Maranhão, e também pelo lado 
de Bequimão, pelo município de Bequimão, interligando até a rodovia 
que dá acesso ao Cujupe, serão 39 km de estrada, somado os dois 
investimentos, eles se somam a ordem de 160 milhões. Isso demonstra 
que o Governador Flávio Dino colocou a nossa região na agenda de 
desenvolvimento econômico e social do Estado, e também priorizou, 
porque a priorização nós não mensuramos só pelo tamanho da obra, 
mas também pelo investimento, são 160 milhões que vão encurtar a 
distância em torno de 10 municípios, que se beneficiarão diretamente 
até a cidade de São Luís, até a capital, via Cujupe, encurtando aí em 
torno de 130 km, alguns municípios encurtando o tempo em torno de 
uma hora, uma hora e meia e alguns em até em 3 horas, no caso dos 
municípios mais distante como Bacuri e Apicum-Açu. Então, uma 
obra esperada que vai contribuir para dinamizar o comércio local, não 
só da região, mas entre outras regiões e a capital. Uma obra que vai 
também fomentar o potencial turístico daquela região, que é conhecida 
como região dos Guarás. Então, uma obra que, por ser filho da terra de 
Bequimão, da cidade de Bequimão, militar politicamente na região da 
Baixada, eu não poderia deixar de destacar essa que é a maior obra de 
engenharia do Governador Flávio Dino, e uma das maiores obras da sua 
gestão. Então, parabéns, Governador Flávio Dino! Parabéns a todos, 
todas as lideranças da Baixada, que sempre lutaram por esse sonho 
que, em breve, se tornará realidade. A previsão inclusive, deputados, a 
previsão, na verdade, é que ocorra no final do ano, no mês de dezembro, 
vamos inaugurar essa grande ponte. Eu tenho certeza que será uma 
grande festa, e a grande maioria dos deputados que estão aqui, estarão 
presentes, porque é uma obra que nos orgulhará, porque vai contribuir 
muito no futuro para o desenvolvimento de toda aquela região. Muito 
obrigado, Senhor Presidente, pela tolerância do tempo.

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

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores deputados, 
internautas, imprensa, TV Assembleia, servidores desta Casa, bom dia 
a todos e todas. Caros colegas Deputados, todos vocês compromissados 
com as causas do nosso Estado do Maranhão. Gostaria de relembrar 
que, na semana passada, tivemos o dia 13 de maio e falar um pouco 
sobre esse dia de luta e de resistência, quando foi assinada pela princesa 
Isabel que aboliu oficialmente a escravidão no nosso país, no Brasil. 
Mas todos nós sabemos, Deputado Inácio, que infelizmente não foi 
um dia que o movimento negro comemorou plenamente, já que a 
desigualdade ainda é muito grande aqui no nosso estado, no nosso país. 
O índice dos negros da população negra no mercado de trabalho ainda 
é inferior a 47%. Eles estão relacionados diretamente ao trabalho mais 
operacional ou auxiliar. Apenas 0,7% está em posições de direção, de 
cargos com nível superior e não ocupam tanto, cargos de lideranças, a 
exemplo desta Casa, do Poder Legislativo, das Câmaras Municipais e 
Prefeituras. Nós, mulheres, ainda estamos no mercado de trabalho com 
uma diferença salarial para o homem branco que supera 159%. Isso 
está mais vinculado à população negra. A gente sabe que a violência 
contra nós, mulheres, o número de mulheres negras ultrapassa 58%. 
É um índice que nos preocupa. Porém, no nosso estado do Maranhão, 
a gente tende a comemorar, Deputado Yglésio. O nosso Governador 
Flávio Dino tem feito um trabalho, desde 2015, ao lado da Secretaria 
de Estado de Igualdade Racial, e eu gostaria aqui de cumprimentar e 
parabenizar o Secretário Gerson Pinheiro, pois eles estão trabalhando, 
dando o máximo para diminuir esses índices e combater essa 
desigualdade. Na última quinta-feira, eu estive na CI, em reunião com 
o Secretário Gérson, acompanhei o Prefeito de Peritoró, o Dr. Junior, e 
nós falamos sobre melhorias e ações para as comunidades quilombolas, 
inclusive prestigiando a cultura viva da Dona Lulu, essa grande mulher 
do Quilombo Eiras do Coqueiro, lá de Peritoró. Eu gostaria aqui de 
deixar o meu abraço à Dona Lulu, essa mulher que representa toda essa 
resistência dos quilombos. Eu não poderia deixar de dividir com vocês 
todo o investimento que o nosso Governador Flávio Dino e o governo 
do Maranhão têm feito. Em recente viagem ao município de Itapecuru, 
visitei, tive o prazer, Deputada Socorro, de visitar algumas comunidades 
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quilombolas e, na quinta-feira, vou ter o prazer de a senhora me 
acompanhar na comunidade Clube de Mães de Pedrinhas, em Itapecuru, 
onde vamos viver, vivenciar de perto o investimento dessas mulheres, 
dessa associação neste quilombo em que elas trabalham diretamente 
com a matéria-prima do coco babaçu, produzindo várias delícias como 
o próprio nome diz, Delícias do Babaçu. Na semana anterior, falei 
aqui, tive o prazer de estar com essas mulheres, nessa comunidade de 
quilombo, e perceber que o desenvolvimento, a autonomia econômica 
também está sendo investida por meio de programas e ações do Estado 
do Maranhão, da Secretaria de Igualdade Racial. Temos também o 
programa Maranhão Quilombola, que foi ampliado e beneficia mais de 
50 municípios maranhenses, garantindo o que é de direito nas áreas de 
infraestrutura, saúde, educação, esporte e lazer para as comunidades 
atendidas. É uma equipe que sai com toda essa estrutura para as 
regiões de quilombos do nosso estado. Só há políticas públicas, caros 
colegas Deputados, para essas comunidades quilombolas, havendo 
reconhecimento de suas terras, e o Maranhão já certificou mais de 
700 comunidades. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar toda a 
equipe da Secretaria de Igualdade Racial, porque realmente não tem 
medido esforços para certificar e dar legitimidade a esses povos aqui 
no nosso estado, onde são tão marcantes e presentes essas comunidades 
quilombolas. Eu também não posso deixar de falar do Plano Matriz 
Africana, que é um instrumento de planejamento, implementação 
e monitoramento das políticas públicas prioritárias para os povos 
tradicionais de matriz africana. Deputado Yglésio, é um resultado de 
reconhecimento do governo do Estado do Maranhão, por meio desta 
Secretaria, para garantir os direitos e a cidadania, combatendo o 
racismo e a intolerância aos povos dessas comunidades tradicionais de 
matriz africana, deputado Yglésio, é um resultado de reconhecimento 
do Governo do Estado do Maranhão, por meio desta Secretaria, para 
garantir os direitos e cidadania combatendo o racismo e a intolerância 
aos povos dessas comunidades tradicionais de matriz africana, e 
um dos objetivos é justamente combater a intolerância religiosa, as 
invasões, depredações aos locais de culto que são conduzidos por 
essas comunidades que sofrem perseguição aos seus seguidores. 
Aproveito também para parabenizar a Secretaria de Estado da Mulher, 
a Secretária a Dra. Nayra e toda a equipe, em parceria com a C.I, que 
realizaram uma solenidade do relançamento do projeto Mães da Ilha, 
celebrado no último Dia das Mães, com as mães de terreiro, na última 
quinta-feira, parabenizar a ex-secretária Laurinda, a ex-secretária 
Teresinha, que deram início a esse grande projeto. E para finalizar, 
senhor Presidente, parabenizo também esta Casa, pela aprovação 
do Projeto de Lei instituído, Programa Agente de Desenvolvimento 
Rural Quilombola, que nós aprovamos aqui na semana passada, que 
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino que será de extrema 
importância para disseminar práticas sustentáveis e oportunidades de 
geração e renda, e melhoria na qualidade de vida nessas regiões de 
quilombos tão esquecidas, por meio desses jovens, são mais de 10 
municípios que serão beneficiados com 30 jovens e contudo falando 
por mim, que percebemos que, para continuar garantindo esses direitos 
e dando visibilidade ao movimento negro e dar mais ainda apoio à 
Secretaria de Igualdade Racial, possamos contribuir para a extinção 
dessa desigualdade e desse preconceito. Eu creio que todos os colegas 
aqui têm esse interesse, a gente vive isso na pele diariamente dentro e 
fora desta Casa, e é preciso que a gente se una em prol do combate ao 
racismo, ao preconceito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, deputada Ana.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - E que essas 
comunidades elas possam ser realmente valorizadas e ocupar espaço 
como esse. Muito obrigada, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados. Eu venho destacar 
hoje aqui na tribuna, um evento que nós participamos ontem no Palácio 
dos Leões, que foi mais uma etapa do programa Comida na Mesa, que é 

feito pelo Governo do Estado, comandado pelo Governador Flávio Dino, 
pelo Secretário Rodrigo Lago, pelo Secretário Diego Galdino. E esse 
programa tem sido fundamental nesse momento que nós vivemos, nessa 
crise dessa pandemia, que a economia está debilitada, os trabalhadores 
perdendo os seus empregos, as famílias perdendo sua renda. E se torna 
fundamental, porque é uma política social, que vem atender exatamente 
àquelas famílias que mais precisam nesse momento, da intervenção 
pública, do apoio público, para resgatar a sua dignidade. E eu fico 
feliz, porque semana passada, nós fizemos também uma indicação 
aqui na Assembleia, para que o Governo do Estado também pudesse 
contemplar municípios da região do Médio Mearim. E ontem também 
teve a presença do nosso Presidente Othelino Neto, nessa solenidade 
com o Governador Flávio Dino, com os outros deputados, inclusive 
desta Casa, e o Governador ontem atendeu também o município de 
Bacabal e a região do Médio Mearim. Bacabal foi contemplada com 
quase quatro mil cestas para servir de apoio junto à Prefeitura no 
combate à fome, nesse momento de dificuldade, como eu disse, que as 
famílias estão passando. Teve a presença do nosso Prefeito de Bacabal, 
Edvan Brandão, com o Secretário também de Administração, Davi, e 
foi fundamental porque essa parceria do Governo com os municípios se 
torna também importante para que a gente possa superar essa crise hoje 
não só econômica, mas também que se aprofundou. Existe uma crise 
alimentar na maioria das famílias. Ontem, Bacabal foi contemplada, 
Lago Verde, Lago Açu, Bom Lugar, Pio XII, Satubinha. Teve também 
a presença do Prefeito Felipe dos Pneus, de Santa Inês. Então, de São 
Luís Gonzaga também foi contemplada por essa ação do Governo do 
Estado e é necessário cada vez mais a união dos poderes públicos como 
a Assembleia Legislativa, que tem um papel fundamental também nessa 
crise hoje, porque é aqui que nós aprovamos todos os projetos sociais 
que o governo tem efetuado no Maranhão. É aqui que a Assembleia 
tem discutido e tem levado os anseios de toda população, porque cada 
deputado aqui representa uma região e é o deputado que vive o dia a 
dia das comunidades, vive o dia a dia das cidades e sabe exatamente 
a dificuldade que a população tem passado. Nós, enquanto deputados, 
também estamos agindo, também por meio das nossas emendas que 
o Governo tem pago no sentido também de levar cestas básicas para 
os municípios. Não é que você vai resolver o problema da fome nesse 
momento. Mas nós vamos acalentar. Nós vamos, digamos assim, 
diminuir o sofrimento de várias famílias e eu fiquei feliz ontem de 
participar, com o Governador Flávio Dino e com o Presidente Othelino 
Neto, dessa ação que é fundamental neste momento que nós estamos 
vivendo. Se Deus quiser, nós passaremos por essa crise, por esse 
momento de pandemia e vamos restabelecer a normalidade da vida das 
famílias do Maranhão, mas é fundamental, neste momento, a intervenção 
do poder público para diminuir o sofrimento, e a Assembleia tem aqui, 
de forma elogiosa, assumido as suas responsabilidades na execução 
também desses programas sociais para reverter esse problema da fome 
que hoje está existente em função dessa crise desse coronavírus no 
Brasil e, no Maranhão, não seria diferente. Mas, graças a Deus, são 
ações como essas que se tornam importantes na vida das pessoas. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Os Deputados Duarte Júnior e Wellington do Curso estão inscritos 
no Pequeno Expediente. Ficam transferidos para o Pequeno Expediente 
da próxima sessão, mas poderão utilizar o Tempo dos Partidos e dos 
Blocos, que já retornamos agora esse período para que os Deputados 
possam se manifestar quando assim desejarem. Parecer 378, da CCJ, e 
Redação Final ao Projeto de Lei 027, de autoria do Deputado Zé Inácio 
Lula (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Os Deputados que participam remotamente 
também. Aprovado. Parecer 379, da CCJ, Redação Final do projeto 
de lei de autoria da Deputada Daniella Tema. Deputada ausente. Fica 
transferido para a próxima sessão. Projeto de Lei nº 569, de autoria da 
Deputada Detinha. Deputada ausente. Fica transferido para a próxima 
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sessão. Projeto de Lei nº 339, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, 
que institui, no calendário oficial de eventos do estado do Maranhão... 
Deputado ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Projeto 
de Lei nº 342, de autoria do Deputado Ariston Ribeiro, que institui a 
Semana Desportiva dedicada ao Idoso. Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
à sanção. A Deputada Detinha acabou de entrar na sessão, participando 
remotamente, e pediu que apreciasse o projeto de lei de autoria dela, é 
o Projeto de Lei nº 569 (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. 
Deputada Detinha, o projeto foi apreciado e aprovado por unanimidade. 
Item 6 da pauta. Projeto de Lei nº 121, de autoria da Deputada Ana 
do Gás, (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Requerimentos à 
deliberação do Plenário. O Requerimento 188, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). Este requerimento foi indeferido pela Mesa. 
O autor recorreu ao Plenário. Nós vamos apreciar agora. Em discussão.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – V. Exa. conceda cinco minutos para encaminhar 
o referido requerimento, por favor.

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 e demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial, bom dia, 
e que Deus seja louvado! Que Deus estenda as suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população. Senhor Presidente, 
o Requerimento que nós apreciamos agora, o Requerimento de nº 188, 
de nossa autoria, solicitando ao Presidente da Agência de Mobilidade 
Urbana do Maranhão, sobre o artigo 15, do edital de chamamento 
público para o oferecimento de Auxílio Combustível. Nós estamos 
solicitando do Governo do Estado, transparência com relação ao Auxílio 
Combustível, primeiro, que nós não sabemos a origem do recurso, 
queremos saber de onde o Governo do Estado está tirando dinheiro para 
pagar o Auxílio Combustível, segundo, a burocracia para o pagamento 
desse Auxílio Combustível, já é tão pouco, e uma burocracia enorme, 
para pagar 60 reais, 100 reais, para motorista de táxis, para motorista 
de aplicativo, para mototaxistas, os motoristas de aplicativos, de táxis, 
mototaxistas preenchem todos os requisitos, vão lá no site, está tudo 
ok e não é liberado, está em análise, está aprovando, mas o Governo 
já está anunciando, fazendo propaganda mentirosa, propaganda 
enganosa que está pagando auxílio combustível, e é tão pouco, tão 
pouco, e essa obrigação de fazer um preenchimento, uma burocracia, 
uma humilhação, não é pago e ainda fica usando os motoristas de 
aplicativo, motoristas de táxis e mototaxistas dizendo que está pagando 
o auxílio emergencial. Então, queremos saber de onde está saindo esse 
recurso? Qual o montante desse recurso? E por que tanta burocracia 
para o pagamento desse auxílio emergencial? Coloca um monte de 
obstáculos, se o cidadão está passando por dificuldade, se o cidadão está 
com dificuldade para pagar a conta de energia em casa, dificuldade para 
colocar comida em casa, dificuldade para pagar as contas, como é que 
ele vai comprovar tanta burocracia que estão exigindo? E o mais grave 
é o absurdo, da humilhação que tem passado o motorista de aplicativo, 
motorista de táxi, e o mototaxista, em análise, em análise, em análise, 
em análise, todos os dias recebemos um monte de testemunho, um 
monte de reclamação ou denúncia: “Deputado Wellington, eu preenchi 
todos os requisitos, sou motorista de aplicativo, há 4 anos, há dois anos, 
e não foi aprovado”, e o governo está mentindo, fazendo propaganda, 
dizendo que está pagando o auxílio emergencial de combustível. Então, 
estamos solicitando neste momento, por meio de requerimento, que é o 
que podemos fazer, fiscalizar o Governo do Estado, cobrar o Governo 
do Estado, nós somos a voz dos motoristas de táxi, nós somos a voz 

do motorista de aplicativo, nós somos a voz do taxista, porque ele fala, 
não tem como ecoar, ninguém vai ouvir, e é por isso que nós estamos 
aqui cobrando na Assembleia, nos meios sociais, na imprensa, e aqui na 
tribuna da Assembleia, para que possa ser aprovado o requerimento, e o 
governo possa prestar os esclarecimentos, de onde vem o recurso, qual 
o montante desse recurso, e para que tanta burocracia para liberar esse 
auxílio emergencial dos combustíveis. Então a nossa luta em defesa dos 
trabalhadores do Maranhão, motorista de táxi, motorista de aplicativo, 
mototaxista continue contando com a luta, com o trabalho, a defesa do 
Deputado Wellington do Curso, na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, contra esse desgoverno, contra a falta de transparência, 
contra a propaganda enganosa, que só tem usado o motorista de táxi, 
motorista de aplicativo, o mototaxista , para querer se aparecer na 
propaganda do governo, o motorista de aplicativo, um motorista de táxi, 
um mototaxista, não quer saber de propaganda, quer saber é do auxílio, 
o auxílio que tem que ser pago, foi prometido, mas que seja pago. Então, 
para de burocracia, para de enchimento de linguiça, para de humilhação 
e pague o auxílio emergencial de combustível para o mototaxista, o 
motorista de aplicativo e motorista de táxi. E é por isso que nós estamos 
solicitando ao Governo do Estado, transparência nesses recursos e que 
diminua a burocracia e que pague realmente o auxílio emergencial do 
combustível para todos os trabalhadores no Estado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Os deputados que mantêm a decisão da Mesa.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) – 

É só que, quando o deputado Wellington estava fazendo essa explanação 
durante o pronunciamento dele, eu conversei rapidinho, até porque eu 
estava sem saber a situação dessa questão do auxílio combustível, aí eu 
liguei para o Daniel Carvalho, Presidente da MOB, ele me informou que 
já pagaram aproximadamente, 7.200 benefícios, de R$ 180 a R$ 300, a 
depender, diz que tem duzentos e poucos pendentes ainda, por questões 
relacionadas a conta bancária com problema de cadastro, foi o que ele 
colocou para nós aqui. Então assim, me falou que já está numa fase 
bem avançada, coloco isso aí até para o deputado Wellington, sabendo 
que ele vai ter uma dificuldade com a questão do Requerimento, mas 
para que a informação seja dada e a justiça, claro, seja colocada, o 
Daniel Carvalho ele colocou que mais de 7 mil benefícios pagos, um 
volume de recursos, deputado Wellington! Em torno de 2 milhões 
e 400 mil reais, já efetivamente pagos. Então, é preciso que a gente 
faça esse reconhecimento à ação que já beneficiou aproximadamente 
7 mil pessoas, mas claro, muito válido o questionamento do deputado 
Wellington, quando, às vezes, a gente não tem acesso, tem que fazer, de 
fato, esse requerimento pela Assembleia.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) - Presidente, na verdade, o nosso requerimento 
se justifica pela falta de transparência do governo do Estado. Deputado 
César Pires inclusive, na semana passada, fez um Expediente e recebeu 
informação toda truncada, uma informação que não veio detalhada 
como se quisesse só “encher linguiça”, fazer lambança, sem respeitar 
o Poder Legislativo, sem respeitar a nossa atribuição parlamentar. 
Inclusive o Deputado César Pires externou isso na semana passada. 
É por isso que estamos solicitando transparência do montante e da 
quantidade de beneficiados e por que tanta burocracia para o pagamento 
do auxílio. Inclusive o Deputado César Pires entrou nessa discussão na 
semana passada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pela Ordem, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem) 
- Eu pedi inclusive duas coisas interessantes: a situação do Fumacop, 
só que a Secretaria de Planejamento encaminhou para mim um 
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arrazoado dos mais ignorantes que eu conheci, sem especificação e 
detalhamento de quanto fora gasto por cada ação daquela. Em relação 
à ação o auxílio da Secretaria de Cultura aos artistas, mandaram o 
nome, mas não mandaram o CPF. Quando você entra no site, tem um 
resultado global embaixo, mas tem às vezes R$ 600 propostos, mas não 
empenhado e não liquidado, e outro de R$ 1.200,00. Tornei a enviar de 
volta para que houvesse uma explicação melhor e o documento a mim 
encaminhado diverge do site que está na Secretaria de Cultura. Então, 
o Deputado Wellington tem razão nessa situação da transparência. O 
governo coloca, de forma gigantesca, em mídia, talvez gastando até 
mesmo em mídia do que na própria ajuda. Se a gente não fiscalizar 
junto ao CPF, para fazer o cruzamento, nós não vamos poder identificar 
como foi identificado no governo federal. Eu voltei para que, quando 
colocasse a ajuda, colocasse o CPF, porque só assim nós vamos poder 
fazer cruzamento, identificar se aquilo procede ou não procede. Falta, 
sim, transparência. O projeto é bom, é necessário, no momento que as 
pessoas precisam, concordo. Agora precisa não só alardear, publicizar, 
mas também na verdade apresentar o CPF, sob pena de nós não 
identificarmos o nome. Foi assim no governo federal, Presidente, foi 
assim que a Caixa Econômica identificou, com CPF. Por isso eu volto a 
reafirmar o que o Wellington está dizendo: é preciso sim transparência. 
E, às vezes, os pedidos que foram encaminhados para mim divergem do 
que está no site da própria Secretaria. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Os Deputados que aprovam, que mantêm a decisão da Mesa, 
permaneçam como estão. Mantida a decisão da Mesa com os votos 
contrários do Deputado Wellington do Curso e do Deputado César 
Pires. Item 8 da pauta. Requerimento nº 201, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Solicitar a V.Exa. cinco minutos para que eu possa encaminhar o 
referido requerimento.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, o requerimento que estamos 
apreciando, neste momento, o Requerimento nº 201, de nossa autoria 
(lê), é de uma solicitação que fizemos ao Senado, à CPI do Combate 
à Covid de investigação das ações e, porventura, omissões do governo 
federal, bem como também os recursos destinados aos Estados. O 
requerimento se justifica pela carência de informações, pela ausência 
de informações, pela falta de transparência tanto do governo do Estado 
como de Prefeituras. Nós já tivemos algumas ações da Polícia Federal 
do Estado do Maranhão, envolvendo inclusive a Prefeitura de São Luís, 
na gestão do Prefeito Edivaldo Holanda. Nós já estivemos em algumas 
Prefeituras no interior do Estado e temos muitos pontos que precisam 
ser analisados, precisam ser investigados com relação aos respiradores 
que apresentaram problema em muitos estados, o que não foi diferente 
no Maranhão. E por que teve investigação? Foram acionados, estão 
sendo responsabilizados no Governo do Rio de Janeiro, no Governo de 
Santa Catarina, no Governo do Pará, no Governo do Amazonas e não 
no Estado do Maranhão? Muito mais grave do que em outros estados 
e não está sendo investigado, não está apurado. Nós inclusive fizemos 
denúncia ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, 
ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, à Polícia Federal, a 
investigação inicial do Ministério Público Estadual teve inclusive um 
arquivamento, mas não houve uma compreensão, uma identificação 
do que foi identificado pelo Tribunal de Contas do Estado, que é com 
relação ao superfaturamento na compra dos respiradores. Nós estamos 
inclusive apresentando novos elementos, argumentos para que possa ser 
novamente aberto, investigado essa compra de respiradores por parte 
do Governo do Estado do Maranhão que, até hoje, não foi esclarecido, 
não tem transparência e alguém precisa ser responsabilizado, inclusive 

amanhã quarta-feira, estarei prestando depoimento ao Ministério 
Público Estadual na investigação da compra de revistas por parte 
do Governo do Estado. Governo do Estado que investiu mais de um 
milhão e trezentos mil reais na compra da Revista Carta Capital, 
cada revista saindo ao preço de quatrocentos e oito reais vejam só o 
absurdo e um mês depois do contrato o Governador Flávio Dino é capa, 
estampado na capa da Revista Carta Capital, e o Ministério Público 
acatou a denúncia, abriu inquérito e amanhã estarei sendo ouvido pelo 
Ministério Público Estadual e levando mais elementos desse absurdo 
do Governo do estado do Maranhão com relação a compra de revistas, 
o uso da máquina pública para aparecer em nível nacional. Estamos 
levando outros elementos também que eu vou para não atrapalhar 
as investigações somente após o meu depoimento que eu vou trazer 
mais informações. Nós estamos solicitando informações também com 
relação ao uso da cantora Aline Barros, em outdoor, traseiras de ônibus, 
TV, o uso de algumas secretarias, fazendo confecção nas revistas, 
livros, camisas. Estamos fazendo a investigação completa, levando ao 
Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, para que possa dar 
continuidade à investigação. Na verdade, nós temos a nossa limitação, 
como deputado estadual, nós temos a denúncia, oferecemos a denúncia 
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar, 
muitos não se dão conta disso, é um órgão auxiliar da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, do qual nós podemos recorrer 
para que possa dar continuidade a investigação, e se houver indícios 
de crime, para que possa abrir o inquérito, que o Governo do Estado 
possa se defender, o Governo do Estado possa apresentar os elementos. 
Então, o requerimento que apresentamos agora, é para que a CPI possa 
vir ao Estado do Maranhão, inclusive o requerimento apresentado tanto 
na tribuna da Assembleia, nós apresentamos também o ofício direto à 
CPI. Além disso, Senhor Presidente, quero destacar uma atuação que 
nós temos, nós, parlamentares do Nordeste, nós temos uma comissão, 
uma Comissão Parlamentar Interestadual do Nordeste. São deputados 
estaduais representantes de todas as Assembleias Legislativas, e que 
temos um grupo, temos uma comissão, essa comissão foi formatada no 
início da pandemia, para fiscalizar as ações do Consórcio Nordeste, que 
compõe um aglomerado de deputados, de governadores do Nordeste, 
com compras de materiais e nós investigamos essas ações do Consórcio 
Nordeste. Inclusive saíram 18 ofícios do Consórcio Nordeste para a CPI 
da Covid, todos foram aprovados, inclusive um referente ao Estado do 
Maranhão, nós fomos contemplados, inclusive eu vou fazer a divulgação 
desse documento, desse relatório, desse ofício que foi aprovado pela 
CPI dos Combustíveis. Então era o que temos para o momento, Senhor 
Presidente, era a solicitação da aprovação desse requerimento para que 
seja encaminhado ao Senado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, vamos colocar o Requerimento em votação. 
Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)– 
Pela Ordem, só destacar primeiro que essa solicitação é totalmente 
despropositada, uma vez que até os bolsonaristas estavam contra a CPI 
alegando que a CPI não deveria ocorrer nesse momento de pandemia, 
agora imagina, e por isso ela está ocorrendo presencial de forma mista, 
virtual, imagina uma CPI se deslocar para outros estados, por exemplo, 
o Estado do Maranhão, e segundo também não se justifica, porque já 
existem requerimentos, tramitando na CPI, solicitando que os Governos 
do Estado eles sejam ouvidos com relação a esses repasses federais. 
Então, a nossa orientação, os deputados da base do Governo, tanto os 
que estão presencialmente como os que estão participando de forma 
virtual, é que nós rejeitamos esse requerimento, votamos contra. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Então, o Deputado Zé Inácio... Deputado Wellington, se for uma 
Questão de Ordem, se for para V. Exa. ainda defender o requerimento, 
V. Exa. já o fez. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Questão 
de Ordem) – É questão de Ordem, Presidente, é só deixar bem claro 
um posicionamento, com todo o respeito que eu tenho ao Deputado Zé 
Inácio, e ele sabe disso desde a primeira legislatura que estamos juntos, 
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a segunda legislatura também estamos juntos e eu tenho o Deputado Zé 
Inácio como irmão, eu tenho muito respeito com o Deputado Zé Inácio. 
Prova disso é que ele sabe que eu nunca ocupei a tribuna da Assembleia 
para fazer nenhum ataque à sua linha ideológica, ao seu movimento 
de esquerda, ao PT, a ex-presidente Dilma, ao ex-presidente Lula e 
muito menos a bolsonarista. Então, não se trata de questão de nível 
ideológico, se trata de fiscalização, se trata de transparência, e é por isso 
que estamos solicitando transparência por parte da CPI. A investigação 
não tem nada a ver com bolsonarista, tem nada a ver com esquerda. 
Todo o respeito que tenho ao Deputado Zé Inácio. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, eu peço a atenção de todos que vamos votar 
o requerimento agora. Os Deputados que aprovam o requerimento 
do Deputado Wellington, que pede que a CPI venha ao Maranhão, 
permaneçam como estão. Os que forem contrários fiquem de pé. Aos 
que estão remotamente peço que se manifestem. Se alguém quiser, 
dos que participam remotamente, votar a favor do requerimento, 
se manifeste de alguma forma. Requerimento rejeitado com o voto 
contrário do Deputado Wellington do Curso. Alguém mais votou a 
favor do requerimento? Requerimento rejeitado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, só Questão de Ordem. O senhor mudou a alteração aí, a 
maior parte ficou em pé, mas já foi corrigido, já foi feita a correção do 
voto. Tranquilo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Item 9 da pauta. Requerimento de autoria do Deputado Edson Araújo, 
solicitando que sejam incluídos, na Ordem do Dia, os Projetos de 
Lei 150 e 247, de sua autoria, para discussão e votação em regime 
de urgência. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Fica incluído na Ordem do Dia 
da próxima sessão se tiver já os pareceres das comissões técnicas. 
Requerimento para deliberação da Mesa. Requerimento 202, de autoriza 
da Deputada Thaiza Hortegal. Ela está ausente. Fica transferido para a 
próxima sessão. Requerimento 087, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso. Os itens da pauta 11 a 17, todos de autoria do Deputado 
Wellington do Curso, estão sendo retirados de pauta a pedido do autor. 
Item 18. Requerimento 204, de autoria da Deputada Helena Duailibe. 
Ela está ausente, mas é justificativa de falta, portanto, vamos apreciar 
(lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende? Parece não estar 
mais on-line. Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido. Requerimento 205, de autoria dos Deputados Zé Inácio e 
Neto Evangelista (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido. Requerimento 209, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, 
aliás, o item 20 da pauta, o Requerimento 207, é de autoria do Deputado 
Adriano (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido. Requerimento 209, de autoria do Deputado Dr. Yglésio 
(lê). Deputada Cleide, aqui foi um projeto de autoria do Deputado Dr. 
Yglésio com o parecer da CCJ pela rejeição. Ele, todavia, pede que a 
Mesa autorize que o parecer seja submetido ao Plenário para confirmar 
ou não a decisão da CCJ. Como V.Exa. vota?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento. Então, Deputado Yglésio, o parecer do projeto 
de V.Exa. vai constar na Ordem do Dia da sessão de amanhã para que 
o Plenário aprecie. Tempos dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão? Deputado Marco Aurélio não está presente, o 
Deputado Antônio está, V.Exa. tem cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, bom dia. Bom dia aos Senhores 
Deputados presentes à Mesa, Deputados e Deputadas presentes em 
plenário, imprensa, galeria, internet, a turma que nos acompanha pela 
internet, a sociedade maranhense, é um prazer mais uma vez estarmos 
aqui juntos com todos vocês. Apenas para falar de um fato, de um 
acontecimento, que tivemos ali na cidade de Estreito do Maranhão, 
cujo Prefeito atual é o ex-deputado Léo Cunha, Prefeito daquela grande 
cidade, uma cidade de muito desenvolvimento, de muito crescimento 
e, portanto, também de muitos problemas. Uma cidade bem cuidada 
e que o Prefeito Léo Cunha junto com a Câmara de Vereadores e 
seus secretários têm procurado da continuidade ao trabalho realizado 
anteriormente naquela cidade. Léo Cunha, no dia 12 último, quarta-
feira última, convocou algumas autoridades, convidou algumas 
autoridades no Maranhão. Esteve lá o vice-governador, o secretário 
de Infraestrutura, outras autoridades estaduais, autoridades municipais 
de municípios vizinhos. O Deputado Antônio Pereira, eu. O Deputado 
Rildo Amaral também esteve lá, para comemorarmos, honrarmos 
aquele município com a nossa presença, porque aquele município 
naquela data fazia 39 anos de emancipação político-administrativa. 
O Governador não pôde estar presente, o Governador Flávio Dino, 
Deputado Othelino, mas mandou por meio do Vice-Governador, por 
meio dos seus secretários, uma autorização, um presente para a cidade 
e para seu povo. Estreito fez 39 anos e o Governador deu um presente 
à cidade, que é um novo acesso à zona urbana daquela cidade. Hoje o 
acesso, você vem pela BR-010, pela Belém-Brasília e você lá no final 
da cidade, você pega a esquerda rumo a Carolina, e é o acesso ali para 
a cidade. E o Governador, com essa autorização, autorizou esse novo 
acesso, que é na entrada da cidade, você vai chegando ali de Imperatriz, 
Porto Franco, logo que entra na cidade pega a esquerda, faz um novo 
acesso de 350 a 400m e cai numa avenida larga, grande, de mão dupla, 
tem um canteiro, que é a Avenida Santos Dumont, o antigo aeroporto 
de Estreito, e ali é onde vai ser feita essa avenida, a urbanização com 
esse acesso, talvez não seja uma obra tão cara, mas uma obra de grande 
importância para cidade de Estreito. E nós de Estreito estamos aqui 
agradecendo o Governo do Estado, ao Governador Flávio Dino, me 
parece que esta obra será feita pela SECID, portanto ao secretário da 
SECID, Márcio Jerry, agradecendo por esta obra de grande importância 
para o desenvolvimento daquela cidade. Mais um acesso, um acesso 
que facilitará a entrada e a saída para zona urbana dos transportes, do 
povo ali da cidade de Estreito. Parabéns, Estreito, pelos seus 39 anos, 
parabéns ao prefeito, parabéns à Câmara de Vereadores, ao Pavani e 
todos os vereadores ali, a Thaís, Mariana, e todos os vereadores que ali 
estiveram conosco comemorando esta data tão especial. E por último, 
Senhor Presidente, e não menos importante, eu quero anunciar que nós 
temos aí uma luta ferrenha, hercúlea, mas que está sendo compreendida 
pelo Governo do Estado, que é a construção de um hospital modesto, um 
hospital dentro das condições que Amarante precisa, porque o hospital 
de Amarante é construído sobre uma planta de uma usina de arroz, uma 
cidade que tem MAC, média e alta complexidade, e que precisa desse 
hospital. Um hospital aí na ordem de 4 ou 5 milhões que vamos gastar, 
eu, deputado Antônio Pereira, vou entrar com parte de minha emenda 
pessoal, minha emenda parlamentar, para ajudar na construção desse 
hospital e o governador também vai entrar com parte desses recursos, 
estamos ali a várias mãos buscando uma maneira de construirmos esse 
hospital tão esperado pelo povo ali de Amarante. Sei que o governador, 
tenho absoluta consciência que o governador já fez grandes obras, obras 
estruturantes como, por exemplo, a MA que liga Amarante a Sítio Novo, 
como o Complexo Esportivo, um grande Complexo Esportivo, só dois 
foram construídos no Maranhão: João Lisboa e Amarante o governador 
fez, reforma da Escola Bandeirantes e outras obras estruturantes ali, 
asfalto, poços artesianos e outras obras estruturantes para Amarante, 
mas eu quero dizer ao governador que talvez a importância desse 
hospital seja a obra, se nada tivesse feito e fizesse apenas esse hospital 
que ele vai fazer, porque já está sensível à causa, seria a grande obra 
do governo em Amarante. Portanto em nome do povo de Amarante, 
eu agradeço ao senhor Governador Flávio Dino, ao Secretário Márcio 
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Jerry por essa sensibilidade de buscar os meios necessários, a maneira 
necessária de construirmos esse hospital e dar como presente a cidade 
e ao povo de Amarante para que ele possa cumprir a sua função social, 
que é assistência hospitalar. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Agora é o Bloco Parlamentar Independente. MDB. PRTB. PMN. 
Deputado Arnaldo, que é o líder não está mais presente, mas a deputada 
Socorro se inscreveu, V.Exa. tem até oito minutos para apresentar o 
vídeo e fazer mais algum comentário que desejar.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, demais colegas Deputados. No 
primeiro momento, nós iniciamos o dia com a nossa fala tratando de um 
assunto que eu considero de extrema importância, que é a ressocialização 
do apenado, em função de que, mesmo ele nessa condição, tendo 
cometidos crimes e tendo que pagar uma pena, é um ser humano. O 
que a sociedade espera receber depois que ele cumpre a sua pena? 
Espera receber um ente social, em condições de conviver na sociedade, 
não retomar mais aos presídios e promover a paz na sociedade, mas, 
historicamente, nós sabemos que o sistema penal e presidiário não 
vem tratando dessa forma, com esse entendimento, com essa visão. Eu 
disse também aqui, no primeiro momento da minha fala, que isso é um 
tema que me toca, sempre me tocou e me tocará porque descobri essa 
forma de ver o preso como homem, como mulher que sai de um seio 
de uma família que também tem aspirações, como foi explicitado em 
um trabalho de monografia de uma filha minha, Dra. Amanda Waquim: 
Além das Grades. Com essa visão e com esse entendimento, eu também 
iniciei a minha fala aqui afirmando que o Brasil, como todos sabem, é o 
país que mais encarcera no mundo. O Maranhão, por sua vez, também 
nas estatísticas, é colocado como 3º estado brasileiro com o maior 
número de presos provisórios sem o julgamento, em torno de 46%, 
tendo sido esse índice aumentado agora na pandemia, em torno de 11%, 
provavelmente deduz que seja pela dificuldade de os julgamentos serem 
realizados em função do isolamento social. Então, senhores, com essa 
preocupação, vendo também em dados recentes de um levantamento que 
foi feito pelo G1, Monitor da Violência, de que o Maranhão ainda, em 
21, tem um percentual acima da sua capacidade de lotação, de mais de 
11%, e o ano passado era 31, eu trouxe essa fala hoje, e trouxe essa fala 
no intuito de destacar a preocupação que temos para encontrar soluções, 
encontrar probabilidades e possibilidades de vermos esses homens e 
mulheres, que são encarcerados por terem cometido crimes, voltarem 
à sociedade como lugar social, como cidadãos do mundo com direitos 
e deveres iguais a todos nós. Falo isso também como mãe que sou, que 
a gente se preocupa, como Prefeita que fui de uma cidade, em frente a 
uma capital que é extremamente acometida por esse tipo de problema 
de segurança, que vem do Piauí para o Maranhão, e pela experiência 
que fiz lá com o Prefeito com o programa amplo de ressocialização. Eu 
visitei, há 15 dias, também a Secretaria de Assistência Penitenciária de 
Direitos Humanos, conversei longamente com o Dr. Murilo Andrade e 
conversei mais específica e detalhadamente com a Secretária Adjunta, 
Kelly Carvalho, e o que eu descobri nessa conversa, descobri que 
aquilo que sempre eu defendi, que é o programa de ressocialização 
para os apenados, está acontecendo. Eu não estou aqui fazendo uma 
apologia ao que é bom, mas eu estou aqui destacando, pois eu senti 
essa necessidade de convidá-la a falar sobre o que está sendo feito pela 
pessoa humana, pelo presidiário, para recompô-lo. Ao mesmo tempo, 
a convidei também para fazer uma mostra desse trabalho, aqui na 
Assembleia Legislativa, que está exposta no andar inferior, para que 
também os Deputados e todas as pessoas que aqui adentrem possa ver 
as diferentes oportunidades que são oferecidas hoje ao maranhense que 
vai preso, principalmente na penitenciária, no Complexo de Pedrinhas, 
e em várias outras unidades do estado do Maranhão. Dentro desse 
aspecto também, semana passada, a Deputada Ana do Gás trouxe a sua 
preocupação direcionada a um projeto de ressocialização. Ela destaca 
o programa Teresa Vale a Pena, que é feito exatamente direcionado 
para as mulheres que são apenadas e que estão nos presídios. Senhor 
Presidente, junto agora a minha fala à fala da Deputada Ana do Gás para 
poder, por meio desse momento em que nós estamos nos pronunciando, 

chamar a atenção, como um todo, para a sociedade, para o governo, 
porque o Estado precisa realmente dar respostas. Eu vou aproveitar 
toda essa experiência que vi e que vocês vão ter a oportunidade de 
ver e propor aqui, nesta Casa, um projeto de lei que possa trazer um 
selo de qualidade para todas as empresas maranhenses que tenham a 
capacidade, a sensibilidade de admitir, nos seus quadros de admissão 
de pessoal, aqueles presos que são egressos, oriundos do sistema e que 
foram ressocializados para lhe permitir a oportunidade de voltar a ser 
um cidadão comum. Eu sei que não é fácil, eles são rotulados, eles 
são etiquetados como criminosos para sempre, mas vamos propor a 
essa Casa, esse projeto de lei, essa lei, para dar esse selo de qualidade, 
àquelas unidades comerciais, industriais, empresariais, de uma forma 
geral, que reconhecem esse esforço feito para recuperar esses homens e 
mulheres e recolocá-los na sociedade. Assim, eu aproveito o meu tempo 
que resta para pedir permissão, Senhor Presidente, de passar um vídeo 
que foi feito pela Secretária Adjunta, a Senhora Kelly Carvalho, no 
intuito de demonstrar quais as ações que tem sido feitas no Maranhão 
para atingir o objetivo desse projeto de ressocialização. Porque isso 
é obrigação realmente dos governos, é obrigação do estado e aí, por 
meio da sua fala e a complementação da exposição, com certeza, nós 
vamos poder finalmente estar vendo a mostra viva do esforço que é feito 
para que esses homens e mulheres, Deputado Antônio Pereira, possam 
voltar a vir à sociedade, não voltar mais para o presídio e se sentir um 
cidadão do mundo, um ente social, porque saiu profissionalizado e saiu 
em condições de se reinserir. E, evidentemente, o que nós queremos 
com tudo isso? Mais paz social. Senhor Presidente, V. Ex.ª me concede 
mais um tempo?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – V. Ex.ª pode completar o seu pronunciamento. 
Dois minutos.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Eu queria 
completar com um vídeo rápido que a secretaria adjunta Kelly Carvalho, 
nos apresenta mostrando quais as ações na área de ressocialização que 
têm sido feitas no Estado do Maranhão, inclusive na minha cidade 
Timon, construção de bloquete para ressocializar os apenados.

(apresentação de vídeo)
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ANTÔNIO PEREIRA – Muito bem. Bloco Parlamentar Solidariedade. 
Deputado líder, Ciro Neto. Ciro Neto, não se encontra. Bloco 
Parlamentar Democrático. Deputado Vinicius Louro, líder. Inscrito 
Deputado Duarte Junior, por cinco minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros 
da imprensa. Venho a esta tribuna para destacar a importância de 
cuidar e de atender, de forma prioritária, as pessoas com deficiência 
e doenças raras que, em sua maioria, dependem de ajuda para comer, 
para tomar banho, para trocar fraldas e não podem de maneira alguma 
evitar qualquer tipo de contato porque dependem do auxílio de alguém 
para levantar, para se vestir, para se calçar, para comer, para pegar 
um ônibus, para trabalhar, para fazer suas terapias, usando cadeiras 
de rodas, bengalas, andador, e é por isso que precisamos lutar para 
efetivamente garantir a imunização dessas pessoas. Capital vizinha 
ao nosso estado, a cidade de Teresina, já está vacinando as pessoas 
com deficiências há mais de dois meses. Cidades dentro do próprio 
estado do Maranhão, como Caxias, Tuntum, Balsas e Codó, também já 
estão vacinando e o melhor sem exigir BPC. É importante trazer essa 
questão, Senhoras e Senhores Deputados, a esta tribuna, pois aqui em 
nossa cidade infelizmente e de forma irrazoável, a Prefeitura de São 
Luís está exigindo o BPC a pessoas com deficiência para que possa 
realizar a sua vacinação. Essa imposição de recorte socioeconômico 
para as pessoas com deficiência, gera um prejuízo grave, gera ainda um 
grande comprometimento à vida, saúde e segurança dessas pessoas. A 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão ingressou com uma Ação 
Civil Pública que teve o pedido liminar deferido pela Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos, para que essas pessoas que precisam ter a sua 
dignidade restabelecida, pudessem ser vacinadas. Nós entendemos 
totalmente razoável, pois esta decisão da Prefeitura de São Luís, de 
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estabelecer condições, de estabelecer qualquer tipo de restrições, e não 
priorizar essa vacinação contraria o Plano Nacional de Imunização, 
onde as pessoas com deficiência aparecem imediatamente após o grupo 
de comorbidades. Senhoras e Senhores, por isso que eu reforço nesta 
tribuna, vozes constantes que são ouvidas, mas não são atendidas como, 
por exemplo, da ativista Isabelle Passinho, que é uma das grandes 
entusiastas e lutadoras pelo direito das pessoas com deficiência, que tem 
lutado ao lado de movimentos sociais em defesa dos direitos humanos, 
em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, de receberem a 
sua vacina. Por isso, Senhor Presidente, é que eu reforço esse pedido, 
para que a Prefeitura de São Luís não recorra dessa decisão, para que a 
Prefeitura de São Luís possa fazer como a Prefeitura de Caxias, possa 
fazer como a Prefeitura de Balsas, possa fazer como a Prefeitura de 
Teresina, e garanta a vacinação, e garanta a imunização às pessoas com 
deficiência, todos sabem, tem o meu apoio, tem o meu carinho, estamos 
junto nessa luta pela garantia do que é seu por direito. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado, Deputado. Bloco PSDB, Deputado 
Wellington do Curso, V. Exa. pretende usar a tribuna? Cinco minutos, 
com direito a aparte. Com a palavra, o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Deputados, 
internautas que nos acompanham por meio das redes sociais, Instagram, 
Facebook, nas redes sociais da Assembleia Legislativa, ao vivo, 
pela 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. Todos os dias, nós acreditamos 
e lutamos por um Maranhão melhor, e acreditamos que a esperança 
vai vencer o medo, e a perseguição desse Estado, muitas pessoas são 
perseguidas por defenderem o seu posicionamento, por fiscalizar o 
Governo do Estado, fiscalizar ações do Governo do Estado, e muitas 
vezes são perseguidos pelo Governo do Estado do Maranhão, governo 
de perseguição, o governo que tem prejudicado muitas famílias, e um 
governo que, inicialmente, Senhor Presidente, em 2014, quando eu fui 
candidato a deputado estadual, pelo Cidadania, pelo PPS 23, eu fui 
eleito na base do governador Flávio Dino, no entanto, eu pedi voto 
para o Governador Flávio Dino, eu votei no Governador Flávio Dino, 
com a expectativa que fosse a mudança para o Governo do Estado, e 
aí falava-se na renovação política, na mudança política de 40 anos, de 
um grupo político, de uma família que estava no poder, e a alternativa 
de poder, a mudança. Nós depositamos essa confiança no Governador 
Flávio Dino, só que foi frustrante, não veio a mudança, ou melhor, veio 
a mudança, mas a mudança para pior. O Estado do Maranhão continua 
na extrema pobreza, pior, aumentou a extrema pobreza, e não temos 
política de Estado, nós temos política de Governo e política de poder, 
para se manter no poder e continuar no poder, gastando o dinheiro 
público, fazendo propaganda enganosa, querendo ser presidente da 
República, mostrando um Maranhão que não existe. Nós temos dois 
Maranhão, um Maranhão da propaganda e um Maranhão da realidade, 
o Maranhão da propaganda gastando dinheiro público para mostrar um 
Maranhão que não existe, e o Maranhão da realidade onde as pessoas 
estão desempregadas, as pessoas estão sendo perseguidas, aumentou 
a extrema pobreza no Estado do Maranhão, e no momento do meu 
pronunciamento que eu quero fazer uma grave denúncia, o Governador 
Flávio Dino mandou para a Assembleia Legislativa, vai ser apreciado 
amanhã, ou na próxima semana, a Medida Provisória nº 354. Deputado 
Wellington, o que é a Medida Provisória nº 354? A Medida Provisória nº 
354, idealizada, enviada para a Assembleia Legislativa pelo Governo do 
Estado dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal 
para atender à necessidade temporária, de excepcional interesse público. 
É muita cara de pau! Senhoras e senhores, qual é a excepcionalidade 
para o atendimento temporário? Para quem não entendeu, o Governador 
Flávio Dino quer suspender temporariamente a realização de concursos, 
suspender temporariamente a nomeação de aprovados, para continuar 
contratando temporariamente, fazendo aqui um verdadeiro cabide de 
emprego, é isso mesmo, cabide de emprego, para quando chegar no 
período de eleição, colocar nos retornos, colocar os babões para estar 

em rede social defendendo, rede social babando, segurando bandeira 
em retorno, mas a população do Maranhão já acordou, o governador 
Flávio Dino vem mentindo insistentemente, se escondendo atrás, da Lei 
Complementar nº 173, dizendo que não pode nomear aprovados em 
concurso público. É uma verdadeira mentira, é muita cara de pau! E 
eu vou explicar por quê. Primeiro, que essa Medida Provisória nº 354, 
que ele está mandando para a Assembleia Legislativa, que é prorrogar, 
continuar com as contratações, e isso temporariamente, parar com 
os concursos públicos, e com as nomeações, e como consequência, 
os órgãos vão ficar o quê? Com as contratações temporárias, não vai 
realizar concurso público nesse período, e determinados órgãos como 
o Detran, que tem candidatos aprovados no concurso, está cheio de 
contrato temporário, estão inaugurando sede do Detran, no interior 
do Estado. Da mesma forma, o Procon, tem candidatos aprovados 
no concurso, estão inaugurando sede do Procon, pelo interior do 
Estado, e colocando contratação temporária, indicação política. Tem 
candidatos aprovados na Aged, estão contratando, inclusive a Justiça 
já determinou, para que eles fossem retirados, e a nomeação dos 
aprovados. Nós temos aprovados no Iprev, nós temos aprovados na 
Segep, nós temos aprovados na Polícia Militar, nós temos aprovados na 
Polícia Civil, e não são nomeados, nós temos uma grande quantidade 
de viaturas paradas no retorno, os cones da morte, e a periferia, no 
interior do Estado, não tem policiamento, falta viatura e falta efetivo. 
Nomeação de novos aprovados, nomeação de aprovados no concurso 
da Polícia Militar. Então, a Lei Complementar nº 173 que o governador 
Flávio Dino se esconde atrás dela, na verdade, verdadeira é mentira 
do Governo do Estado. A lei não proíbe a nomeação de aprovados, se 
houver cargos vagos pode sim ter a nomeação de candidatos aprovados, 
o Estado do Ceará está nomeando agora, está nomeando aprovados 
em concursos, vai fazer um novo concurso, governador Flávio Dino, 
aprenda com o prefeito Eduardo Braide, o prefeito Eduardo Braide 
ontem destacou a nomeação de 70 professores aprovados no último 
concurso. E vejam bem, o ex-deputado Eduardo Braide, prefeito de São 
Luís está nomeando 70 aprovados do concurso anterior, do concurso 
feito por Edivaldo, pelo prefeito anterior. Então, ele não tomou 
conhecimento disso. Reconheceu o direito adquirido desses candidatos 
e está nomeando 70 aprovados em concurso público. Por que o 
prefeito Eduardo Braide pode e o governador Flávio Dino não pode? O 
governador Flávio Dino continua mentindo, se escondendo atrás da Lei 
Complementar nº 173. E enganando a população, o governador Flávio 
Dino ficou incomodado com o prefeito Eduardo Braide, sucesso na 
vacinação, porque ele começou a puxar, a fazer a vacinação, vacinação 
de professores da rede pública estadual e federal, para querer se aparecer, 
o sucesso na vacinação da Prefeitura de São Luís incomodou o Governo 
do Estado. Tanto incomodou que ele começou a vacinar, o sucesso do 
prefeito Eduardo Braide na nomeação de aprovados poderia incomodar 
agora Flávio Dino. Flávio Dino, já que está imitando o Eduardo Braide 
na vacinação, imita o Eduardo Braide na nomeação, se Eduardo Braide 
nomeou 70 aprovados no concurso da gestão anterior, Flávio nomeia 
do teu concurso na tua gestão! É uma verdadeira afronta à população 
do Estado do Maranhão. Nós estamos denunciando e vamos tomar 
as devidas providências. Eu sei que vai ser difícil, mas vamos tentar 
mobilizar a opinião pública, a sociedade, a população. Cadê os mais 
de 100 mil aprovados que fizeram concurso da Polícia Militar, do 
Iprev, da Aged, do Detran, do Procon? Nós temos que nos unir agora, 
invadir as redes sociais, nós temos que chamar atenção da Assembleia, 
somos 42 Deputados na Assembleia, só três de oposição, o Governador 
Flávio Dino tem 39 e vai aprovar a medida provisória. Então, nós temos 
que lutar, nós temos que sensibilizar, nós temos que conscientizar a 
população, a imprensa, a opinião pública. Essa medida provisória não 
pode ser aprovada. E é por isso que nós estamos aqui. O governo das 
contratações só faz isso para quê? Para continuar o curral eleitoral, para 
continuar manipulando, colocando bandeiradores nos retornos na época 
de eleição. Ele faz isso agora já visando a eleição de 2022. Cadê o 
Ministério Público? Nós denunciamos a farra dos capelães, estamos 
denunciando a farra das contratações temporárias, a farra de cargos 
comissionados, alguém precisa fazer alguma coisa.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ANTÔNIO PEREIRA - Deputado Wellington, peço a compreensão de 
V.Exa. Já passou 60% do tempo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Cadê 
o Ministério Público? Cadê a Defensoria Pública? Cadê a OAB? Cadê 
o Tribunal de Contas do Estado? E eu faço um clamor, um pedido a 
todos os aprovados em concurso público, a todos que não dependem 
dos políticos, que estudam para passar no concurso público, que gastam 
noites e noites para passar no concurso público e têm a esperança de 
entrar no serviço público pelo mérito, sem depender de quem indique, 
sem depender da politicagem, sem depender desse governo que tem 
prejudicado a população. A luta continua. A nomeação já! E vamos lutar 
com todas as forças para que essa medida provisória não seja aprovada. 
Nós queremos, sim, nomeação dos aprovados em concurso público. 
Chega de contratação temporária, chega de politicagem, o Maranhão 
precisa acordar! A esperança vai vencer o medo e a perseguição no 
estado do Maranhão. Senhor Presidente, era o que tinha para o momento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 
a presente Sessão.

Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dezoito de maio de dois mil e 
vinte e um.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Segundo Secretário, Senhora Deputada Mical Damasceno.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueire-
do, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Carlinhos Florêncio, Daniella Tema, 
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Pastor Cavalcante, 
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro 
e Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do 
povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bí-
blico, da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a palavra 
aos (as) Deputados (as): Professora Socorro Waquim, Rildo Amaral, 
Mical Damasceno, Doutor Yglésio, Adelmo Soares, Zé Inácio Lula, 
Ana do Gás e Roberto Costa. Esgotado o tempo regimental destinado 
a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do 
Dia, anunciando a votação, em único turno, redação final, do Projeto 
de Lei nº 027/2021, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que dispõe 
sobre as diretrizes para a campanha estadual de vacinação da Covid 
– 19, na forma do Parecer nº 378/2021 da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC), sendo o projeto aprovado e encaminha-
do à sanção governamental. Em primeiro e segundo turnos, regime de 
urgência, foram aprovados e encaminhados à sanção governamental 
os Projetos de Lei nos: 569/2019, de autoria da Deputada Detinha, que 
assegura atendimento específico aos alunos portadores de deficiência 
auditiva (surdos-mudos) e visual, nos cursos preparatórios para concur-
so público e pré-vestibular, com parecer favorável da CCJC e da Co-
missão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias; 341/2020, de 
autoria do Deputado Ariston, que institui a semana desportiva dedicada 
ao idoso e 121/2021, de autoria da Deputada Ana do Gás, que institui 
o Dia Estadual do Direito a Moradia, este dois últimos com parecer 
favorável da CCJC. O Parecer nº 379/2021 da CCJC, em redação final 
ao Projeto de Lei nº 033/2021, de autoria da Deputada Daniella Tema; 

o Projeto de Lei nº 339/2020, de autoria do Deputado Rafael Leitoa e 
o Requerimento nº 202/2021, de autoria da Deputada Doutora Thaíza 
Hortegal, foram transferidos devido à ausência dos autores. Os Reque-
rimentos nos: 087, 107, 171, 173, 174, 186 e 189/2021, todos de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, foram retirados de pauta a pedido 
do autor. Em seguida o Presidente submeteu à deliberação do Plenário, 
o recurso do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa 
que indeferiu seu Requerimento n°188/2021, ao Presidente da Agência 
de Mobilidade Urbana no Maranhão, Senhor Daniel Carvalho, solici-
tando informações sobre o artigo 15 do Edital de Chamamento Público 
para Credenciamento de Auxílio Combustível nº 01/2021/MOB-MA, 
uma vez que não especifica o número de candidatos a serem contem-
plados pelo programa. O Recurso foi encaminhado à votação pelo autor 
e o Plenário manteve a decisão da Mesa, contra os votos dos Depu-
tados Wellington do Curso e César Pires. Na sequência, o Deputado 
Wellington do Curso, retornou à Tribuna para encaminhar a votação o 
Requerimento n° 201/2021, de sua autoria, ao Senador Omar Aziz, Pre-
sidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que apura ações 
e omissões do Governo Federal e eventuais desvios de verbas federais 
enviadas aos estados, para a vinda da referida comissão ao Estado do 
Maranhão para investigar possíveis desvios de recursos destinados ao 
combate da Covid – 19. Sendo este requerimento rejeitado contra o voto 
do autor. Por fim, foi aprovado o Requerimento n° 208/2021, de autoria 
do Deputado Edson Araújo, solicitando que sejam incluídos na Ordem 
do Dia da próxima Sessão os Projetos de Lei nos 150 e 247/2021, de sua 
autoria. Em seguida, a Mesa deferiu os Requerimentos nos: 204/2021, 
de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja 
justificadas suas ausências nas Plenárias realizadas nos dias 04 e 05 de 
maio do corrente ano, conforme atestado médico; 205/2021, de auto-
ria dos Deputados Zé Inácio Lula e Neto Evangelista, ao Presidente 
do Senado Federal, Senhor Rodrigo Pacheco e a bancada de senadores 
do Maranhão, assim como ao Presidente da Câmara Federal, Deputado 
Artur Lira e a bancada de deputados federais do Maranhão, solicitando 
apoio ao Projeto de Lei nº 2.566/2020, que estabelece o piso salarial de 
enfermeiros; 207/2021, de autoria dos Deputado Adriano, solicitando 
que sejam justificadas suas ausências nas Plenárias realizadas nos dias 
04 e 05 de maio do corrente ano, conforme atestado médico e 209/2021, 
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja submetido 
à deliberação do Plenário o Parecer nº 336/2021, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto de Lei nº 185/2021, 
de sua autoria. No tempo dos partidos, ouviu-se o Deputado Antônio 
Pereira falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As 
Deputadas Betel Gomes e Professora Socorro Waquim, falaram pelo 
Bloco Parlamentar Independente. O Deputado Duarte Júnior pelo Bloco 
Parlamentar Democrático e o Deputado Wellington do Curso falou pelo 
Partido Social da Democracia Brasileira. Nada mais havendo a tratar, a 
sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio 
Manuel Beckman, em São Luís, 19 de maio de 2021.  

Deputado Othelino Neto.
Presidente

Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Primeira Secretária

Deputada Mical Damasceno.
Segunda Secretária

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 001/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto Lei nº 270/2020, 

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Cria o 
Programa de Reciclagem de entulhos da construção civil e dá outras 
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providências”.

Nos termos do Projeto de Lei em epígrafe, institui o Programa 
de reciclagem de entulhos provenientes do processo da construção 
civil e demolição, com objetivo de incentivar o reuso, das sobras de 
materiais através de reciclagem que resulte em reaproveitamento na 
construção de casas populares e pavimentação. 

O presente Projeto de Lei foi, inicialmente, encaminhado à douta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 316/2021), 
que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais 
e jurídicos da proposição, que se manifestou pela aprovação do projeto, 
com emenda.

Nos termos do art. 30, inciso III, alínea “a”, compete à Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, opinar sobre 
matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à política e siste-
ma estadual de meio ambiente e da legislação de defesa ecológica, 
caso em espécie.

Cabe à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável a análise do mérito do Projeto, nos termos regimentais. 

Esclarece a justificativa do autor do Projeto de Lei, que a pre-
sente proposição tem por objetivo a criação de um programa de reci-
clagem de entulhos gerados do setor da construção civil, com intuito 
de reutilização na construção de casas populares, pavimentação etc. 

Com efeito, a reutilização e reciclagem dos resíduos da cons-
trução civil como matéria-prima traz inúmeros benefícios econômicos 
e ambientais, pois minimizam a extração de recursos naturais, cujo 
suas reservas em grande maioria escassas, além de reduzir os níveis de 
poluição atmosférica elevados em função da extração, processamento 
e transporte. Esse processo, consequentemente possui um custo menor. 

Considerando que os problemas gerados pelo gerenciamen-
to inadequado do entulho ou até mesmo ausência de planejamento 
apresentam impactos negativos à sociedade, ao meio ambiente e às 
indústrias de modo geral. A reciclagem e reutilização desses resíduos 
é o melhor caminho para o desenvolvimento sustentável, tão almejado 
atualmente.

Vê-se, portanto, que a necessidade de preservação e conservação 
do meio ambiente é ponto inquestionável e o presente projeto de lei está 
alinhado a esse princípio.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato dis-
cricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento 
adequado à satisfação do interesse público, visto que consiste em 
suplementação legítima da legislação federal que regulamenta o tema, 
pelo que opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, o Projeto de Lei n° 270/2020, foi considerado 

meritório por ser conveniente e oportuno para o interesse público, razão 
pela qual opinamos pela sua aprovação.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-

vimento Sustentável, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
270/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de maio de 2021.  
                                                                                      Presidente: 

Deputado Rafael Leitoa
                                                                                       Relator: 

Deputado Rafael Leitoa                                                                            

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa                                                  ___________________________
Deputada Socorro Waquim                                            ___________________________
Deputada Betel Gomes                                                    ___________________________
Deputado Ciro Neto                                                          ___________________________

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 002/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto Lei nº 040/2020, de 

autoria do Senhor Deputado Leonardo Sá, que “Estabelece diretrizes 
para o projeto de utilização de Estações Móveis de Tratamento de 
Água (ETAs) no âmbito do estado do Maranhão e dá outras providên-
cias”. 

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, ficam estabelecidas 
as diretrizes para o projeto de utilização de Estações Móveis de Tra-
tamento de Água (ETAs), com o objetivo de garantir o acesso a água 
potável em municípios e comunidades rurais que sofrem com a falta 
de água potável e em situação de emergência. 

O presente Projeto de Lei foi, inicialmente, encaminhado à douta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 019/2021), 
que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais 
e jurídicos da proposição, que se manifestou pela aprovação do projeto, 
com emenda.

Nos termos do art. 30, inciso III, alínea “c”, compete à Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, opinar sobre 
matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à gestão, plane-
jamento e controle dos recursos hídricos, regime jurídico de águas 
públicas e particulares, caso em espécie.

Cabe à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável a análise do mérito do Projeto, nos termos regimentais. 

Esclarece a justificativa do autor do Projeto de Lei, que a pre-
sente proposição tem por objetivo possibilitar que a população receba 
água potável mesmo em situações em que haja falência do sistema 
de tratamento de água local ou quando houver escassez de água, por 
exemplo. Exemplo disto é o fato do equipamento possibilitar a retirada 
e tratamento de água de açudes, onde há grande quantidade de detritos 
e microrganismos. 

Com efeito, o acesso regular à água potável e segura tem causa-
do preocupação, principalmente em países em desenvolvimento e, mais 
enfaticamente em áreas periurbanas, que abrigam a população social-
mente excluída. A falta ou a precariedade do acesso à água representa 
situação de risco que propicia aumento da incidência de doenças infec-
ciosas agudas e da prevalência de doenças crônicas. O caminho para 
reverter esse cenário é a implementação integrada de políticas públicas 
de gestão, que envolvam ações conjuntas e ajustadas nos setores de 
desenvolvimento urbano, habitação, saneamento e saúde e que visem à 
promoção e à proteção da saúde da população local e ao enfrentamento 
da complexidade de fatores que evidenciam sua vulnerabilidade, caso 
em espécie.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato dis-
cricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento 
adequado à satisfação do interesse público, visto que consiste em 
suplementação legítima da legislação federal que regulamenta o tema, 
pelo que opino pela aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, o Projeto de Lei n° 040/2020, foi considerado 

meritório por ser conveniente e oportuno para o interesse público, razão 
pela qual opinamos pela sua aprovação.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Sustentável, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 040/2020, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de maio de 2021.  
                                                                                                                                                                                 
Presidente: Deputado Rafael Leitoa
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Relator: Deputado Ciro Neto                                                                            

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa                                                  ___________________________
Deputada Socorro Waquim                                            ___________________________
Deputada Betel Gomes                                                    ___________________________

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 003/2021
RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto Lei nº 083/2019, de autoria do Senhor De-

putado Wellington do Curso, que “Dispõe sobre a venda de animais 
domésticos no Estado do Maranhão e dá outras providencias”.    

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, a reprodução e comer-
cialização de animais domésticos só poderá ser realizada por canis, 
gatis e criadouros regularmente estabelecidos e registrados nos órgãos 
competentes conforme determinações da presente lei. 

O presente Projeto de Lei foi, inicialmente, encaminhado à douta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 073/2021), 
que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais 
e jurídicos da proposição, que se manifestou pela aprovação do projeto, 
com emenda.

Nos termos do art. 30, inciso III, alínea “a”, compete à Comis-
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, opinar sobre 
matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à política e siste-
ma estadual do meio ambiente e da legislação de defesa ecológica, 
caso em espécie.

Cabe à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável a análise do mérito do Projeto, nos termos regimentais. 

Registra a justificativa do autor do Projeto de Lei, que o mesmo 
visa o estabelecimento de regras a serem observadas ao comércio na 
especificidade da reprodução, criação, compra e venda de animais do-
mésticos no Estado do Maranhão. Segundo a proposição, a reprodução 
e a comercialização de animais domésticos só poderão ser realizadas 
por canis, gatis e criadouros regularmente estabelecidos e registrados 
nos órgãos competentes. Estes estabelecimentos deverão obter Alvará 
de Funcionamento junto à Prefeitura do respectivo município e, obri-
gatoriamente, ter profissionais responsáveis registrados e em dia com 
os seus respectivos conselhos de classe. Além disso, o projeto também 
estabelece que os canis, gatis e criadouros mantenham relatório discri-
minado de todos os animais nascidos, comercializados, permutados, 
doados ou entregues à comercialização. 

Com efeito, o ser humano deve conviver harmoniosamente com 
os animais, tendo em vista que estes merecem a nossa total dedicação 
e respeito, especificamente os animais domésticos, como os cães e os 
gatos, levando-se em conta que esses são ameaçados constantemente, 
não no que respeita à extinção, e sim no que tange às perversidades e 
crueldades. Percebe-se que os crimes contra os animais englobam o 
âmbito social, econômico e cultural.

Por fim, no que se refere à comercialização de animais domés-
ticos, esta deve ocorrer em locais apropriados e adequados, devendo 
o comerciante fornecer ao adquirente atestado sanitário emitido pelo 
médico veterinário responsável sobre a condição de saúde do animal; 
declaração de sua condição de reprodutor ou de esterilidade, decorren-
te de procedimento cirúrgico ou de outro método aceito; comprovante 
de controle de endoparasitas e ectoparasitas e de esquema atualizado 
de vacinação contra raiva e doenças espécies específicas, conforme 
faixa etária, assinado pelo médico veterinário responsável; folder ex-
plicativo sobre guarda responsável, constando às orientações básicas 
de alimentação, higiene, cuidados médicos entre outras, como propõe 
o presente projeto de lei. 

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato dis-
cricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento 
adequado à satisfação do interesse público, visto que a propositura de 
lei visa proteger os animais de possível crueldade, com bem justifica o 

autor da propositura, pelo que opino pela aprovação do Projeto de Lei 
sob exame.

VOTO DA RELATORA:
O Projeto de Lei n°083/2019 foi considerado meritório por ser 

conveniente e oportuno para o interesse público, razão pela qual opina-
mos pela sua aprovação.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Sustentável, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 083/2019, 
nos termos do voto da Relatora.

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

em 19 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Rafael Leitoa
Relatora: Deputada Betel Gomes

 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa                                                  ___________________________
Deputada Socorro Waquim                                            ___________________________
Deputado Ciro Neto                                                      ___________________________

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 022 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

114/2020, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Ga-
rante a continuidade dos pagamentos dos Médicos contratados por 
intermédio de Pessoas Jurídicas vinculados à Secretaria de Saúde.

Esclarece a Justificativa do autor da propositura de Lei, que a 
continuidade do pagamento somente poderá ocorrer enquanto o pro-
fissional médico contratado estiver impossibilitado, por questões de 
saúde, de prestar os serviços contratados e perdurar a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) 
pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da Infecção Hu-
mana pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Ademais, os valores dos 
pagamentos não poderão superar o valor por rata die máximo contra-
tado e somente poderão ocorrer enquanto vigente o respectivo contrato 
de prestação de serviços.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
272/2021), vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

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

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

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito le-
gislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão Técnica Per-
manente, visto que a medida ora proposta, visa tão somente assegurar 
a continuidade dos pagamentos aos profissionais médicos contratados 
por intermédio de pessoas jurídicas vinculados, inclusive daqueles que 
realizam atendimentos ambulatoriais e eletivos - incluindo cirurgias 
e exames -, às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, nos casos 
em que ficar evidenciado que tais profissionais foram infectados pelo 
Novo Coronovirus (COVID-19).
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VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 114/2020, na forma do texto original.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam, por maioria, pela 

aprovação do Projeto de Lei  nº 114/2020, nos termos do voto do 
Relator, contra o voto do Senhor Deputado Rafael Leitoa.

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

em 19 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputada Betel Gomes                                    Deputado Rafael Leitoa
Deputado Doutor Yglésio                                 ________________________
________________________                          ________________________
________________________                          ________________________

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 023 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

155/2020, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que Dis-
põe sobre a obrigatoriedade da garantia de acompanhante ou aten-
dente pessoal para pessoas com deficiência em situação de atendi-
mento ou internação em tempos de Pandemia.

Esclarece a Justificativa do autor da propositura de Lei, que a me-
dida, ora proposta, tem por finalidade assegurar que não haja exceções 
e que todas as unidades mantenham o direito estabelecido em Lei, por 
meio do que dispõe o presente projeto, independentemente do estado de 
calamidade pública decretado.

Por importante, citamos o DSM-V (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, edição cinco) que declara que o autis-
mo é um transtorno do desenvolvimento neurológico, caracterizado 
por dificuldades de comunicação e interação social e pela presença de 
comportamentos e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas 
que configuram o núcleo do transtorno apresentam gravidade variável.

A doença pode vir comumente associada a comorbidades, como 
transtornos mentais graves e deficiência intelectual; ela se caracteri-
za também pela presença de hipersensibilidade. Os autistas se irritam 
e reagem facilmente diante de situações de toque físico, além de se 
sentirem incomodados com certos sons, barulhos e luminosidade, bem 
como, cheiros e texturas. Fatores que podem desencadear desde choro 
a comportamentos agressivos.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
252/2021), vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

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

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

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito 
legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão Técnica 

Permanente, dada a importância do paciente com limitação física, 
sensorial, intelectual ou cognitiva ser acompanhado por uma pessoa 
conhecida e de sua confiança, tanto nos casos de consulta médica, ob-
servação ou internação em órgãos ou instituições de saúde. Tal medida 
certamente contribui para sua recuperação, sem interferir nos procedi-
mentos com possíveis internados próximos.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 155/2020, na forma do texto original.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 155/2020, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 19 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                ________________________
Deputada Betel Gomes                                ________________________
________________________                          ________________________
________________________                          ________________________
________________________                          ________________________

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 025 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária 

nº 196/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que 
dispõe sobre a garantia da dignidade humana para pessoas com 
obesidade severa permitindo acesso à saúde com disponibilização 
de um quantitativo de 5% de acomodações em enfermarias e uti’s 
adaptadas e equipamentos adequados nas unidades hospitalares 
públicas e privadas.

Esclarece a Justificativa do autor da propositura de Lei, que Da-
dos da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam para a pre-
valência de pacientes com sobrepeso em 1,9 bilhões e a de obesos em 
cerca de 600 milhões. A obesidade severa inclusive é o segundo fator 
de morte evitável no Brasil, superada apenas pelo tabagismo. Sendo 
assim, a temática deve fazer parte das discussões científicas e públicas 
de modo que se encontrem medidas profiláticas e combativas à proble-
mática.

Não se pode, no entanto, deixar de observar também as dire-
trizes voltadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas diagnos-
ticadas com a obesidade severa. Nesse sentido, esbarra-se em outro 
óbice: a falta de infraestrutura adaptada ao tratamento médico desses 
indivíduos além de equipe capacitada e o próprio reconhecimento da 
problemática como urgente.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
288/2021), vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

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

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

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito 
legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão Técnica 
Permanente, visto que a medida ora proposta, visa assegurar os prin-
cípios de dignidade e equidade para a pessoa obesa-severa, como 
bem esclarece a Justificativa do autor da propositura.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 196/2021, na forma do texto original.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 196/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 19 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                ________________________
Deputada Betel Gomes                                ________________________
Deputado Doutor Yglésio                            ________________________
________________________                          ________________________
________________________                          ________________________

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 028/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 148/2021, 

de autoria do  Senhor Deputado Wellington do Curso, que torna obri-
gatória a realização de exame genético destinado a identificar a Doença 
designada Atrofia Muscular Espinhal (AME) na Triagem Neonatal na 
Rede Pública de Saúde do Estado do Maranhão.

Nos termos da presente Propositura de Lei, em seu art. 1º, esta-
belece que fica obrigatória a realização de exame genético destinado 
a identificar a doença designada Atrofia Muscular Espinhal (AME) na 
triagem neonatal, popularmente conhecido como Teste do Pezinho, na 
Rede Pública de Saúde do Estado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
285/2021), vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

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

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

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito 
legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão Técnica 
Permanente, visto que a medida ora proposta, visa a realização do 
exame genético destinado a identificar a doença designada Atrofia 
Muscular Espinhal (AME) na triagem neonatal na Rede Pública de 
Saúde do Maranhão. Cumpre assinalar, que a essencialidade do direito 
à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como presta-
ções de relevância pública as ações e serviços de saúde.  

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

aprovação do Projeto de Lei nº 148/2021, na forma do texto original.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 148/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 19 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                ________________________
Deputada Betel Gomes                                ________________________
________________________                          ________________________
________________________                          ________________________
________________________                          ________________________

P O R T A R I A   Nº 237/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 0018/2021-AL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores LEANDRO AIRES LIMA, ma-
trícula nº 1648153,  e IRENE AGUIAR SOUSA LINDOSO, matrí-
cula  nº 1667823, ambos lotados na Diretoria de Administração, para 
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato 
nº 19/2021-AL, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão - ALEMA e a empresa G A L BENDER - ME, cujo o objeto 
refere-se à aquisição de gás de cozinha tipo gás liquefeito de petróleo 
– GPL, acondicionado em botijões com capacidade de 13kg, mediante 
sistema de reposição do gás com permuta de vasilhames,  para atender 
as necessidades da ALEMA, conforme determina o Art. 25 da Resolu-
ção Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de maio de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

       
  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, do 
artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 
4º, da Resolução Administrativa nº 955/2018, ADJUDICO E HOMO-
LOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº009/2021-CPL/ALEMA, 
em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, 
anexo aos autos do Processo Administrativo nº 2758/2020-ALEMA, 
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homologo o resultado da licitação, autorizo a contratação e emissão da 
nota de empenho em favor da empresa SOLUCCI DISTRIBUIDORA 
& SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 28.742.388/0001-15, com valor glo-
bal de R$ 61.770,00 (sessenta e um mil, setecentos e setenta reais), 
nos termos do Edital, seus anexos e das propostas vencedoras.  Enca-
minhe-se à Comissão Permanente de Licitação, para cumprimento das 
normas legais. São Luís–MA, 17 de maio de 2021. Deputado Othelino 
Neto. Presidente 

OFÍCIO Nº 085/2021/GAB
Paulino Neves, 18 de maio de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor,
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão - ALEMA 

Referência: Reconhecimento de Estado de Calamidade no Mu-
nicípio de Paulino Neves – MA.

O MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES, Estado do Mara-
nhão, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.562.914/0001-09, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, 
localizada na Avenida Dr. Paulo Ramos, s/nº, Centro, Paulino Neves 
-MA, representado pelo Prefeito Municipal Sr. RAIMUNDO DE OLI-
VEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 493.744.273-
20, vem cordialmente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no 
previsto no artigo 65 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), informar que decretou ESTA-
DO DE CALAMIDADE PÚBLICA, através do Decreto Municipal nº 
017/2021 de 29 de março de 2021, visando adotar medidas emergen-
ciais de enfretamento da pandemia da COVID-19.

Para tanto, submetemos o supracitado decreto, cópia em anexo, 
ao Legislativo estadual, visando ratificação do nosso instrumento nor-
mativo, tendo em vista o disposto no artigo 1º da Portaria nº 546, de 26 
de março de 2021, que reconhece o Estado de Calamidade Pública no 
Estado do Maranhão.

Colocamo-nos à disposição para maiores informações ou esclare-
cimentos complementares que se fizerem necessários.

 Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e conside-
ração.                              

Atenciosamente,

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

D E C R E T O  Nº  0 1 7  D E  29  D E  M A R Ç O  D E  2 0 
2 1

Decreta situação de Calamidade 
em Saúde Pública no Município de Pau-
lino Neves - MA e dispõe sobre medidas 
de enfrentamento à pandemia provocada 
pelo novo coronavírus (COVID-19), em 
complementação às ações definidas no 
Decreto Municipal nº 016, de 10 de março 
de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULINO NEVES, Estado 
do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arti-
gos 77º, 78º, 79º, da Lei Orgânica do Município: 

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no art. 79º, 
da Lei Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar 
as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pú-

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

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de 
06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 
da Calamidade de Saúde Pública decorrente do novo coronavírus (CO-
VID-19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Por-
taria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, por conta da infecção humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19), declarou estado de Calamidade em 
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de 
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconhe-
ceram a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta 
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Por-
taria nº 356, de 11 de março de 2020, dispondo sobre a regulamentação 
e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16 de mar-
ço de 2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as 
medidas de calamidade pública em saúde pública de importância in-
ternacional;

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

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

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

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

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

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade em Saúde Pública 
no Município de Paulino Neves -MA, em razão da pandemia de doen-
ça infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus (CO-
VID-19) – classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0 .

§ 1º; Este decreto tem validade 31/12/2021, tendo em vista a 
necessidade permanente de monitoramento da pandemia. 

§ 2º; serão mantidas todas as previsões e restrições constantes no 
Decreto Municipal 016 de Março de 2021, acrescidas do que dispõe o 
presente ato.

Art. 2º Para o enfrentamento da Situação do Estado de Calami-
dade pública ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

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

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

Art. 3º Fica determinada a suspensão de todas as atividades pre-
senciais dos órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo 
Municipal, até o dia 30 de Junho de 2021, ressalvadas as atividades 
desenvolvidas pelas seguintes secretarias:

I - Secretaria de Saúde 
II - Secretaria de Assistência Social
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III - Secretaria de Educação. 
§ 1º Ficam ressalvadas as atividades presenciais, da Comissão 

Permanente de Licitação, ressalvadas todas as medidas sanitárias. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os 
servidores dos órgãos e entidades não mencionados nos incisos I, II, 
laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto, conforme 
determinação de seus respectivos gestores.

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

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de fé-
rias, ou afastamentos legais, que chegarem de estados ou países com 
transmissão comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas ati-
vidades via home office, durante 10 (dez) dias contados da data de seu 
retorno, devendo comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão 
de Pessoas, de seu órgão, acompanhado de documento que comprove a 
realização de viagem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

to à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.

Art. 7º Ficam suspensas, as férias deferidas ou programadas dos 
servidores das áreas de saúde, segurança urbana, assistência social e do 
serviço funerário.

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

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

Direta e Indireta.

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

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser poster-

gadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto; 
II - fixação, pelo período estabelecido no Decreto, de condições 

mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculia-
ridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indis-
pensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente 
necessário; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 13. Fica determinado o fechamento de todas as atividades 
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais até 11 
de abril de 2021, passível de prorrogação, ficando isento da medida os 
seguintes estabelecimentos: (para adequação)

 a) farmácias; 
 b) mercados; 
 c) feiras livres; 
 d) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza; 
 e) clínicas, lojas veterinárias, lojas de venda de alimentação 

para animais; 
 f) padarias;
  g) açougues; 
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 h) peixarias; 
 i) hortifrútis e granjeiros;
 j) quitandas;
 l) centro de abastecimento de alimentos; 
 m) postos de combustíveis; 
 n) pontos de venda de água e gás; 
 o) material de construção essencial para atividade pública; 
 p) distribuidora de medicamento e material médico-hospita-

lar; 
 q) local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como 

borracharia, oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, 
assim como restaurantes e pontos de parada e descansos as margens das 
rodovias; 

 r) serviços funerários; 
 s) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospi-

talares; 
 t) assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; 
 u) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de 

origem animal e vegetal;
 v) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigi-

lância, a guarda e a custódia de presos; 
 x) telecomunicações e internet; 
 y) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionadas, 

por todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, in-
cluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as 
revistas, dentre outros; 

 z) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das 
áreas comuns dos hotéis, onde todas as refeições devem ser servidas 
exclusivamente no quarto.

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em 
restaurantes, lanchonetes e similares, sendo permitida apenas a retirada 
no balcão, serviço de drive thru e tele-entrega; 

§ 2º Fica determinado o fechamento dos centros comerciais, à 
exceção dos respectivos espaços de circulação, de acesso e dos serviços 
já excepcionados nas alíneas, deste artigo. 

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e super-
mercados fica estabelecido entre às 8h e 19hrs, de segunda a sábado. 

§ 4º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o 
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5m² (cinco 
metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo 
área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e 
outros, sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste 
Decreto. 

§ 5º Fica expressamente vedado a realização de velórios em am-
biente residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de en-
terros com participação de mais de 10 pessoas. 

§ 6º. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas esta-
belecidas neste Decreto caracterizará infração à Legislação Municipal e 
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber, 
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária. 

Art. 14. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer 
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglo-
meração de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima 
necessária para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme 
orientação do Ministério da Saúde. 

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

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

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

esvaziamento do estoque de tais produtos;
Art. 17. Fica determinado que o transporte coletivo de passa-

geiros, público e privado, urbano e rural, seja realizado sem exceder a 
capacidade de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em 
horário diferenciado; 

Art. 18. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coro-
navírus (Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente 
proteger a saúde e a vida das pessoas, a Administração Pública Muni-
cipal recomenda as medidas e ações contidas no Plano Municipal de 
Contingência, tais como:

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

II - isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para 
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas res-
piratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar); 

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

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

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

Art. 19. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
 I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contamina-

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

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

Art. 20. Para enfrentamento da Situação de calamidade de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas: 

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

dicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indeni-
zação justa.

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

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

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

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

dades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento 
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2020. 
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§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 

previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabi-
lização, nos termos previstos em Lei.

 Art. 21. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 
356/2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis se-
rão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou 
da quarentena, se for o caso.

Art. 22. Fica instalado o GABINETE DE CRISE CONTRA CO-
VID-19, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde - SE-
MUS, para o monitoramento da Calamidade em saúde pública ora de-
clarada.

Parágrafo Único. Compete ao GABINETE DE CRISE CON-
TRA COVID-19, definir as medidas e estratégias referentes ao enfren-
tamento da proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do 
cenário epidemiológico.

Art. 23. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS autoriza-
da a editar os atos normativos complementares necessários à execução 
deste Decreto.

Art. 24. A fim de mitigar as consequências econômicas da pande-
mia a que alude o artigo 1º: 

 I - a Procuradoria Jurídica suspenderá, por 90 (noventa) dias, 
os atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa; 

 II - ficam suspensas as atividades de cobrança da Tarifa So-
cial pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, pelo prazo de 
90 (noventa) dias; 

 III - o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, não 
efetuará o corte de fornecimento de água, por 90 (noventa) dias;

 IV- Fica prorrogado por 60 (sessenta) dia o prazo para paga-
mento do IPTU.

 Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo poderão 
ser revistas no caso de fim do estado de emergência (ou estado de cala-
midade pública) antes dos prazos nele previstos, exceção do inciso IV.

Art. 25. Fica o Município de Paulino Neves, autorizado a re-
manejar mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviço 
de limpeza e higienização, para execução dos respectivos serviços em 
áreas definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente da 
secretaria à qual o respectivo contrato está vinculado. 

Art. 26. Fica o Município autorizado a remanejar servidores en-
tre Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observa-
da a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão 
do servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde. 

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

Art. 27. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reava-
liadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase 
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 28. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas 
presenciais, na rede pública municipal e privada, até 01 de Junho de 
2021, para avalição da crise sanitária e para possíveis readequações. 

Art. 29. Fica determinado no Município de Paulino Neves a de-
pender do quadro epidemiológico, com a oportunidade e conveniência 
da autoridade sanitária,  a instalação de barreiras com a finalidade de 
controle sanitário e orientação nos acessos principais. 

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

municipais.
§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores 

investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários, 
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário, e afins) para exe-
cutar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e 
mediante escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse 
artigo e outros que se fizerem necessários.

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

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

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

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

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

Art. 30. Na hipótese de óbito de cidadão, o cadáver deve ser 
transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

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

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

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

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

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

§ 7º Está proibida a realização das técnicas de somatoconserva-
ção em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e 
tampouco intervenções de tanatopraxia. 

§ 8º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos pelo 
Covid 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros ór-
gãos podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas rigoro-
sas de proteção.

§ 9º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para cadá-
ver, devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistên-
cia a vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior, deven-
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do o cadáver deve ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/
SVO/IML, na hipótese de não haver saco sanitário, o cadáver deve ser 
colocado imediatamente na urna funerária – caixão-, que deve ser ve-
dado ainda no morgue/SVO/IML, não podendo ser aberto em nenhuma 
hipótese.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 31. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças, providenciar 
o contingenciamento do orçamento para que os esforços financeiro-
-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate da 
COVID-19. 

Art. 32. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as 
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

 Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 34. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAULINO NE-
VES (MA), EM 29 DE MARÇO DE 2021. 

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal 


