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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wendell Lages
Primeira Secretária, Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos 

Florêncio

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Ho-
landa, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Pará 
Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Wellington do 
Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Detinha, Doutora Helena 
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Mical Damasce-
no, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Rildo Amaral 
e Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário 
para fazer a leitura do texto bíblico a da Ata da sessão anterior. 

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (lê texto bíblico e Ata) - Ata 
lida, Senhor Presidente. 

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM - 92021
( relativo ao Processo 392872019 ) Código de validação: 

B1E1EB1E30

São Luís, 26 de maio de 2021.

Senhor Presidente,
Submeto à deliberação dos senhores deputados e das senho-

ras deputadas, nos termos do art. 76, V, da Constituição Estadual, o 
presente Projeto de Lei, que altera a Lei Complementar Estadual n. 
14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização 
Judiciárias do Estado do Maranhão), dispondo sobre a transferência do 
termo judiciário de Vila Nova dos Martírios da comarca de Imperatriz 
para a comarca de São Pedro da Água Branca.

As razões que justificam a presente proposta de modificação le-
gislativa estão todas atreladas ao intuito de oferecer a melhor presta-
ção jurisdicional à sociedade.

Para que se tenha ideia da pertinência do deslocamento do 
termo judiciário, basta observar que Vila Nova dos Martírios dista 
aproximadamente 114 (cento e catorze) km do município de Impe-
ratriz, ao passo que está a apenas 39 (trinta e nove) km do município 
da São Pedro da Água Branca.

Além disso, os dados estatísticos coletados por esta Corte in-
dicam notável disparidade entre os acervos processuais das comar-
cas ora comparadas. De acordo com manifestação do emin. Corre-
gedor-Geral da Justiça, Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, datada de 
2020, a comarca de Imperatriz conta com um acervo aproximado de 
80.062 (oitenta mil e sessenta e dois) processos, enquanto São Pedro 
da Água Branca possui aproximadamente 2.315 (dois mil, trezentos 
e quinze) processos.

No mesmo sentido, vale destacar que a comarca de Imperatriz 
possui,

atualmente, outros dois termos judiciários além de Vila Nova 
dos Martírios, quais sejam, Davinópolis e Governador Edison Lo-
bão. Já a comarca de São Pedro da Água Branca não possui termo ju-
diciário.

Como se vê, tanto pela distribuição mais equânime do número 
de processos quanto pela própria localização geográfica, revela-se 
conveniente a transferência do Termo Judiciário de Vila Nova dos 
Martírios para a comarca de São Pedro da Água Branca, o que faci-
litará sobremaneira o deslocamento dos jurisdicionados para a rea-
lização de atos processuais e até mesmo reduzirá as despesas, por 
exemplo, com condução coercitiva de testemunhas e movimentação 
de cartas precatórias.

Finalmente, vale realçar que a modificação em comento não acar-
retará custos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justi-
ficar a presente proposta legislativa, submeto-a ao Parlamento na 
expectativa de que receba a costumeira boa acolhida.

Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

PROJETO DE LEI Nº 291/2021

“Acrescenta o § 4° ao artigo 57 
da Lei 6.513/95, que dispõe sobre o 
afastamento de policiais militares no 
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. O artigo 57, da Lei 6.513 de 30 de novembro de 1995, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 57 (...)
(...)
§ 4°   - “O afastamento de que trata esse artigo dar-se-á por ato 

fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá 
indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias, pautando-se no 
princípio da proporcionalidade”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 26 de maio de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposta busca inibir que o afastamento seja utiliza-
do de forma arbitrária para perseguir servidores públicos no estado do 
Maranhão. Só em 2021, dois policiais militares foram afastados sem a 
devida comprovação da necessidade de tal medida.

É importante salientar que vivemos em um Estado Democrático 
de Direito. Divergências são necessárias e não se pode exigir que todos 
tenham o mesmo pensamento.

Salienta-se, ainda, que o referido projeto não causará ônus 
algum na Administração Pública e não retira a autonomia da Polícia 
Militar, vez que solicita, apenas, que o afastamento passe a ser um ato 
fundamentado.

Certo, portanto, de que a constitucionalidade e a necessidade 
social serão maiores que o lado político de cada parlamentar, conto com 
a aprovação da presente proposta.

Assembleia Legislativa, em 26 de maio de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 292/2021

Altera a Lei Estadual nº 11.444, de 
14 de abril de 2021, que obriga distribui-
doras e revendedoras de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) para uso residencial, pa-
drão P13, bem como postos de combustí-
veis que ofertam seus produtos no Estado 
do Maranhão a fornecerem informações 
de preços ao PROCON/MA, e dá outras 
providências.

Art. 1º Os artigos 1º, 2º e 3º, da Lei Estadual nº 11.444, de 14 de 
abril de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 1º As distribuidoras e revendedoras que ofertam gás liquefei-
to de petróleo (GLP), de uso residencial, padrão P13, bem como postos 
de combustíveis que ofertam seus produtos no Estado do Maranhão, 
sem prejuízo da observância das demais disposições legais e regula-
mentares vigentes, devem adotar medidas que objetivem assegurar:

I - O atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econô-
micos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 
harmonia das relações de consumo.

II - Os direitos básicos dos consumidores, em especial:
a) a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provo-

cados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados 
perigosos ou nocivos;

b) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem;

c) a adequada e eficaz prestação dos serviços.
III - O incentivo à criação de meios eficientes de controle de qua-

lidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos 
alternativos de solução de conflitos de consumo.

IV- A boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e for-
necedores.

V - A observância da ordem econômica, coadunando o princípio 
da livre iniciativa com a defesa do consumidor e com os princípios do 
Estado Democrático de Direito brasileiro como os ditames de igualda-
de, justiça social e dignidade da pessoa humana.

VI - A adoção de medidas que visem a prevenção de práticas 
comerciais abusivas, a exemplo da formação de cartel e do aumento 
arbitrário de lucros.

CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Art. 2º Ficam os fornecedores de que trata o art. 1º desta Lei obri-
gados a encaminhar ao PROCON do Estado do Maranhão (PROCON/
MA), via canal de atendimento eletrônico definido pelo órgão respon-
sável pela fiscalização, os preços praticados em seu estabelecimento em 
relação aos combustíveis e ao gás de cozinha residencial, padrão P-13.

Parágrafo único. A informação prevista no caput deve ser atua-
lizada no momento em que os preços dos combustíveis sofrerem alte-
ração.

Art. 3º Após o recebimento dos valores de que trata o art. 2º, o 
PROCON/MA poderá divulgar pesquisa de preços para os consumido-
res em geral com base nas informações obtidas com fundamento nesta 
Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Assembleia Legislativa, em 26 de maio de 2021. - DUARTE JU-
NIOR - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e 
VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal 
para legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção 
e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. Sendo 
assim, nestes termos, o presente projeto, visa assegurar, sobretudo, o 
respeito aos direitos dos consumidores.

O mercado enquanto instituição apresenta como interesse pri-
mordial o lucro e não a supremacia do interesse público. Contudo, bus-
car o equilíbrio econômico com a prestação justa de serviços é uma das 
formas de alcançar o desenvolvimento social como um todo. 

Nesse sentido, o presente projeto visa garantir ao cidadão o aces-
so justo e correto aos preços de gás de cozinha residencial, bem como 
aos demais combustíveis que são ofertados no Estado do Maranhão. 
Por meio dos órgãos fiscalizadores, como o PROCON, o Estado do Ma-
ranhão executará avaliações semanais de fiscalização dos preços prati-
cados pelas distribuidoras e revendedoras de gás de cozinha e demais 
combustíveis, agregando economia e valorização ao cliente-cidadão. 
É direito do cidadão saber como os preços dos combustíveis e gás de 
cozinha residencial são praticados. Este projeto também objetiva isso. 

Sobre a temática, no Estado de Goiás foi sancionada a Lei Esta-
dual nº 19.888/2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação 
dos valores cobrados pelo litro de combustível pelos postos revendedo-
res, vejamos a integralidade da norma:

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos do art. 
10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os postos revendedores de combustíveis são obrigados 
a informar ao Ministério Público do Estado de Goiás o valor cobra-
do pelo litro da gasolina, do etanol e do diesel.

§ 1º VETADO.
§ 2º A informação prevista no caput deve ser atualizada no mo-

mento em que os preços dos combustíveis sofrerem alteração.
Art. 2º Para cumprimento do disposto no art. 1º, os postos reven-

dedores de combustíveis devem fazer, no prazo de até 30 (trinta) dias 
após a entrada em vigor desta Lei, cadastro perante o Ministério Público 
do Estado de Goiás.

§ 1º Caberá ao Ministério Público do Estado de Goiás 
regulamentar, por Ato do Procurador-Geral de Justiça, a forma de 
realização do cadastro do posto revendedor de combustíveis, o meio 
pelo qual serão transmitidas as informações previstas no artigo 1º, bem 
como as demais providências necessárias ao cumprimento desta Lei.

§ 2º Por ocasião do cadastramento, os postos revendedores já 
deverão informar os preços então vigentes.

§ 3º VETADO.
Art. 3º O Ministério Público do Estado de Goiás poderá di-

vulgar as informações obtidas com base nesta Lei para o público em 
geral e utilizá-las para o cumprimento de sua função constitucional.

§ 1º A prerrogativa prevista no caput é aplicada à Superintendência 
de Proteção aos Direitos do Consumidor/PROCON-GOIÁS.

§ 2º O Ministério Público do Estado de Goiás e o PROCON-
GOIÁS poderão fornecer as informações obtidas com base nesta Lei a 
outros órgãos públicos ou entes privados.

§ 3º O Ministério Público do Estado de Goiás compartilhará, 
em tempo real, as informações recebidas na forma do artigo 1º ao 
PROCON-GOIÁS.

Art. 4º O descumprimento do previsto nesta Lei sujeitará o infra-
tor à pena da multa prevista no art. 56 da Lei federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), cujo valor será 
revertido em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, sem 
prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas 
específicas.

§ 1º VETADO.
§ 2º A multa prevista no caput será aplicada mediante auto de 
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infração do PROCON-GOIÁS, observado o regular procedimento 
administrativo.

§ 3º Para fins do disposto no § 2º deste artigo, poderá o PROCON-
GOIÁS realizar convênio com os PROCONS Municipais ou órgãos 
equivalentes.

§ 4º Ficam os Oficiais de Promotoria do Ministério Público 
do Estado de Goiás autorizados a realizar verificação in loco sobre a 
adequação entre os preços informados à Instituição e os efetivamente 
cobrados pelos postos revendedores de combustíveis.

§ 5º Para fins do disposto no caput deste artigo, poderá o 
Ministério Público do Estado de Goiás, por meio de certidão do Oficial 
de Promotoria que consubstancie o ocorrido, noticiar o PROCON-
GOIÁS sobre o descumprimento da circunstância descrita no caput.

§ 6º A prerrogativa prevista no § 4º deste artigo é aplicada aos 
fiscais do PROCON-GOIÁS.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias 
de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiâ-
nia, 20 de novembro de 2017, 129º da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
A presente legislação teve a sua constitucionalidade con-

testada pela Federação do Comércio do Estado de Goiás (FECO-
MERCIO) por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
5505675.43.2018.8.09.0000, sendo declarada improcedente e, conse-
quentemente, a Lei Estadual nº 19.888/2017 constitucional. Na doutri-
na, esse efeito é chamado de dúplice ou ambivalente, pois, conforme 
estabelece o art. 24 da Lei 9.868/99, proclamada a constitucionalidade 
da Lei, consequentemente, julgar-se-á improcedente a ação.

Vejamos a ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
5505675.43.2018.8.09.0000:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPE-
TÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SUGESTÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO 
FORMAL. LEI ESTADUAL N. 19888/2017. DEVER DOS REVEN-
DEDORES INFORMAREM O VALOR COBRADO POR LITRO DE 
COMBUSTÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE. PAPEL RESOLUTI-
VO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O dever de informação nas rela-
ções de consumo é matéria de competência concorrente entre a União, 
os Estados e o Distrito Federal, consoante previsto no art. 24, V e VIII 
da Carta Magna de 1988, reforçado no inciso III do art. 4º da Consti-
tuição Estadual. 2. É do Chefe do Poder Executivo a competência para 
apresentar projetos de lei junto ao Poder Legislativo Estadual que verse 
sobre relações de consumo, como no caso da Lei Estadual 19.888/2017, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação dos valores cobrados 
pelo litro de combustível pelos postos revendedores. 3. Ademais, faz-se 
importante distinguir os papéis constitucionais, a fim de não se permi-
tirem confusões quanto às atribuições e competências de cada Poder 
constituído e de outras instituições estatais, como o Ministério Públi-
co. Destarte, sendo do Chefe do Poder Executivo a competência para a 
propositura de lei que verse sobre relações de consumo, ao Ministério 
Público resta, tão somente, diante de seu status de fiscal da ordem jurí-
dica, em momento anterior, sugerir, como de fato o fez, a apresentação 
de proposta legislativa, quando identificado um cenário condizente para 
tanto. Portanto, não há que se falar em vício de iniciativa, tampouco em 
ingerência do Governador do Estado no Ministério Público ou em di-
minuição da Instituição como ‘fiscal de bomba’, porquanto não há nada 
nesse sentido na lei. 4. Por fim, não há também inconstitucionalidade 
material, pois a matéria legislada não cria novos deveres ao Ministério 
Público, mas tão somente impõe, somando-se a inúmeros outros impe-
rativos legais, o dever de informação e transparência por parte dos re-
vendedores de combustíveis. A propósito, o que a lei visa é a prevenção 
de irregularidades, por meio de informações rápidas, a fim de que ini-
ciativas extrajudiciais sejam tomadas. 5. Assim, a partir da implemen-
tação e respeito à Lei Estadual n. 19.888/2017, o Ministério Público 
terá condições, naquele tema, de exercer o seu papel de fiscal da ordem 
jurídica, sobretudo como agente de transformação social, porquanto 
lhe serão permitidas ações mais resolutivas a partir do recebimento de 

informações, o que possibilitará uma diminuição da litigiosidade por 
meio de instrumentos extrajudiciais dos mais diversos, reconfigurados 
a partir do uso de novas tecnologias. Por fim, a criação do aplicativo não 
guarda relação nenhuma com questões inerentes à constitucionalidade 
ou não da lei, mas somente com a forma que o titular das informações 
terá para resguardar a sociedade de eventuais irregularidades e máculas. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IM-
PROCEDENTE. (TJ-GO - ADI: 05056754320188090000 GOIÂNIA, 
Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 04/03/2021, 
Órgão Especial, Data de Publicação: DJ de 04/03/2021)

Cabe trazer à baila, trecho do voto do eminente Relator Desem-
bargador Marcus da Costa Ferreira em que comenta sobre a importância 
da lei na repressão dos “abusos perpetrados contra os consumidores por 
meio de inúmeros preceitos legais e instrumentos espalhados em nosso 
ordenamento jurídico”, além da legislação ser uma forma de reforçar a 
resolutividade dos conflitos de forma extrajudicial, vejamos:

A propósito, o Ministério Público já conta com atribuições para 
reprimir abusos perpetrados contra os consumidores por meio de inú-
meros preceitos legais e instrumentos espalhados em nosso ordenamen-
to jurídico.

Enfim, o que a lei impugnada visa, como já mencionado, é fo-
mentar o Parquet com informações precisas e transparência, para que 
irregularidades, abusos ou manipulações sejam evitadas ou reprimidas.

É assim, também, que o Ministério Público terá condições de 
exercer o seu papel de fiscal da ordem jurídica, sobretudo como agente 
de transformação social, porquanto, em tempos de sistema de Jus-
tiça Multiportas, em que muitas demandas são resolvidas com “me-
nor” litigiosidade, é certo que o Parquet também deve deixar de lado o 
demandismo e protagonizar um papel mais resolutivo e, para tanto, 
o recebimento de informações, preventivamente, como no caso, certa-
mente que diminuirá a litigiosidade por meio de instrumentos extra-
judiciais dos mais diversos, reconfigurados a partir do uso de novas 
tecnologias.

Nestes termos, de forma similar às atribuições do Ministério Pú-
blico, o PROCON/MA possui como finalidade precípua a defesa e a 
proteção do consumidor maranhense, razão pela qual contamos com o 
apoio dos Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Pro-
jeto de Lei, por se tratar de medida de relevante interesse social. Assim 
sendo, submetemos à consideração do Plenário desta Casa Legislativa 
a presente proposição.

Assembleia Legislativa, em 26 de maio de 2021. - DUARTE JU-
NIOR - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 293 /2021.

Estabelece prioridade de atendi-
mento a membros da Polícia Civil, Polícia 
Militar, Polícia Penal, do Corpo de Bom-
beiros, fardados e em serviço, em filas 
para uso do caixa, em estabelecimentos 
comerciais e da rede bancária, lotérica e 
assemelhados no Estado do Maranhão dá 
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica garantida a prioridade de atendimento a membros da 
Polícia Civil e Polícia Penal em serviço, Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros, fardados e em serviço, em filas para uso do caixa, em esta-
belecimentos comerciais e da rede bancária, lotérica e assemelhados no 
Estado do Maranhão. 

Art. 2º O estabelecimento comercial ou da rede bancária, lotérica 
ou assemelhados deverá expor para seus clientes e usuários, mediante 
uso de cartaz ou outro instrumento visível, o direito do beneficiário da 
presente Lei.
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Art. 3º O estabelecimento comercial ou da rede bancária, lotérica 

e assemelhado que descumprir o disposto na presente lei ficará sujeito 
à multa. 

Parágrafo único. Os recursos originários da aplicação das multas 
tipificadas no caput do presente artigo serão destinados aos programas 
de capacitação dos profissionais de segurança de pública. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei em 90 
(noventa) dias. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa, em 26 de maio de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Os membros das Polícias Civil, Militar, Penal e do Corpo de 
Bombeiros muitas vezes estão fardados e armados e precisam enfren-
tar filas em correspondentes bancários, comércio e assemelhados para 
cumprir com suas obrigações de cidadãos e cidadã. Isso chama aten-
ção e causa certa insegurança dos que se encontram nesses estabeleci-
mentos, pois temem por eventual troca de tiros em caso de assalto. Ao 
priorizar o atendimento aos policiais e bombeiros nos termos proposto 
por esta lei, contribuiremos para a segurança tanto da população quanto 
desses valorosos profissionais, que retornarão mais rápido as suas ativi-
dades no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública. 

Diante do exposto, é que proponho o presente projeto de lei e 
conto com apoio dos Nobres Pares pela sua aprovação.

Assembleia Legislativa, em 26 de maio de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 294 /2021.

Dispõe sobre a instalação de dispo-
sitivo de áudio junto aos equipamentos de 
leitura óptica de código de barras, para 
reproduzir sonoramente os preços consul-
tados nos hipermercados, supermercados, 
e demais estabelecimentos comerciais, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Determina que os hipermercados, supermercados e de-
mais estabelecimentos comerciais instalem dispositivo de áudio para 
reprodução sonora do preço consultado, em pelo menos 50% (cinquenta 
por cento) dos equipamentos de leitura óptica de código de barras dispo-
nibilizados à sua clientela, em funcionamento no Estado do Maranhão. 

Parágrafo único. O descumprimento do que dispõe este artigo 
sujeitará os infratores às penalidades previstas no Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990). 

Art. 2º. Os estabelecimentos comerciais terão prazo de 180 (cen-
to e oitenta) dias para se adequarem ao que dispõe esta lei. 

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

Assembleia Legislativa, em 26 de maio de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Ler pequenas etiquetas com preços, fixadas nas prateleiras dos 
supermercados e outros estabelecimentos comerciais, é uma tarefa sim-
ples para a maioria de nós. Mas para pessoas que possuem problemas 
de visão, inclusive os idosos, ou com dificuldade de leitura, isso pode 
ser muito difícil ou inviável. 

Visando garantir a essa parcela da população um instrumento 

simples de inclusão social, este projeto de lei visa obrigar os estabeleci-
mentos comerciais a disponibilizar dispositivo de áudio que reproduza 
sonoramente o preço dos produtos consultados nos equipamentos de 
leitura óptica de código de barras. Tal medida efetivará o seu direito de 
consumidor, visto que permitirá a execução de uma atividade cotidiana, 
sem maiores embaraços.

 Neste sentido, o Art. 4º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa 
do Consumidor), assim dispõe: 

“A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objeti-
vo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômi-
cos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 
harmonia das relações de consumo...”. 

Por sua vez, o Art. 6º do mesmo diploma legal, assegura que:
“são direitos básicos do consumidor: 
(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes pro-

dutos e serviços, com especificação correta de quantidade, caracterís-
ticas, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem.”

O Parágrafo único do Art. 6º, garante que: 
“A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo 

deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em 
regulamento”. 

Vale ainda destacar o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
nº 13.146, de 6 de julho de 2015), que em seu Art. 2º, considera pessoa 
com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natu-
reza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O seu 
Art. 3º, define como “acessibilidade”, a “possibilidade e condição de al-
cance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliá-
rios, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e co-
municação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de 
uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com de-
ficiência ou com mobilidade reduzida”; e como “barreiras”, considera 
“qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e 
de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, 
à circulação com segurança, entre outros...”. 

Apesar disso, a maioria dos estabelecimentos comerciais não está 
ainda totalmente adaptada para atender às necessidades das pessoas 
com deficiência e dos idosos. Diante do exposto e pelo interesse público 
envolvido, contamos com o apoio dos nobres Parlamentares desta Casa 
para aprovação deste importante projeto de Lei.

Assembleia Legislativa, em 26 de maio de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 006 / 2021

Transfere o termo judiciário de 
Vila Nova dos Martírios da comarca de 
Imperatriz para a comarca de São Pe-
dro da Água Branca.

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legisla-
tiva do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art.1º O termo judiciário de Vila Nova dos Martírios fica trans-
ferido da comarca de Imperatriz para a de São Pedro da Água Branca, 
passando a ser termo da comarca de Cidelândia, quando da instalação 
desta.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
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REQUERIMENTO Nº 226 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido 
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência o Projeto 
de Lei nº 287/21 que institui o Feriado de Corpus Christi no estado do 
Maranhão. 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2021. - PROFES-
SOR MARCO AURÉLIO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 227/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requer depois de ouvida a Mesa, que seja 
enviada mensagem de congratulações e aplausos ao Marwel Esporte 
Clube de Imperatriz, e ao seu fundador o professor José Moreira da 
Silva. Clube que começou suas atividades em 06 de junho de 1980 e 
este ano completa 41 anos de existência, sendo a primeira escolinha de 
futebol em Imperatriz.

Desde sua fundação o Marwel Esporte Clube teve como objetivo 
contribuir para a formação de atletas e descobertas de novos talentos na 
cidade, incentivá-los a permanecerem no ensino escolar regularmente, 
respeito aos semelhantes e sobretudo ter disciplina e obediência.

Por este clube passaram diversos atletas que se destacaram nacio-
nal e internacionalmente como profissionais em diversos times, tendo 
ainda na ativa exemplos como Rayllan na Arábia e a jovem Anna Clara 
Araújo Silva, de apenas 15 anos na Seleção Brasileira feminina sub 17 
e no Internacional.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 26 de maio de 2021. - Rildo Amaral - deputa-
do estadual

REQUERIMENTO Nº 228 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno, nos termos do Art. 
Art. 155, requeiro à Comissão de Saúde, que realize uma visita in loco 
no Município de Chapadinha, no Hospital Regional de Chapadinha e 
na UPA, em caráter de urgência, devido ao grande surto de morte por 
Covid nos últimos dias, a fim de averiguar a atual situação dos serviços 
hospitalares prestados. Para tanto, solicita-se que sejam convidados re-
presentantes da Secretaria de Estado da Saúde, Prefeitura de Chapadi-
nha e Ministério Público Estadual.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 26 de maio de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - Depu-
tada Estadual - PP

REQUERIMENTO N° 229 /2021

Senhor Presidente:

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja determinado que 
tramite em regime de urgência o Projeto de Lei de número 16/2020, 
proposto por mim, que reconhece os portadores de fibromialgia como 
pessoas com deficiência no âmbito do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de maio 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1558 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, 
Sr. Márcio Jerry, para que tomem providências no sentido de viabili-
zar um acostamento no trecho que liga município de Codó ao KM17, 
via MA026, haja vista ser uma rota de muita trafegabilidade para pe-
destres, ciclistas. 

A presente solicitação justifica-se a fim de garantir maior segu-
rança à Comunidade Codoense em geral, servirá como como um ponto 
de apoio, proporcionando qualidade de vida a população de Codó. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 26 de maio de 2021. - 
ZITO ROLIM - 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 EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, demais Deputados e Deputadas presentes 
na Casa, os que estão de maneira remota participando da sessão, mi-
nha saudação especial aqui à Deputada Dra. Cleide Coutinho, enfim, às 
pessoas que estão nos vendo nas redes sociais, nos assistindo. Senhor 
Presidente, eu venho hoje aqui falar sobre os acontecimentos na queri-
da cidade vizinha de Rosário. Prefeito Calvet Filho, em apenas cinco 
meses de administração, teve, ele e a vice, o que mais nos espanta, o 
seu mandato cassado pela Câmara Municipal, mas a justiça restabele-
ceu a ordem do desejo da ampla maioria da população rosariense. Ora, 
evidentemente que nós sabemos que, em cinco meses de mandato, é 
impossível até se julgar o atendimento ou o desempenho de qualquer 
pessoa. Nós mesmos, nesta Casa, em cinco meses, não tínhamos con-
dições de mensurar a atividade parlamentar de cada um, que dirá um 
prefeito que assumiu seu mandato no meio de uma pandemia e ter seu 
mandato julgado e cassado em tão pouco tempo. Portanto, restabeleci-
das as ordens, a justiça, Rosário entra no eixo de desenvolvimento. Es-
tive ontem com o Governador Flávio Dino, o Vice-governador Carlos 
Brandão, levando o Prefeito Calvet Filho que fez suas reivindicações, 
Deputado Rafael Leitoa, as quais, graças a Deus, prontamente, mais 
uma vez, foram atendidas pelo Governador Flávio Dino, mostrando o 
compromisso do Governador Flávio Dino com a verdade, com o traba-
lho e, acima de tudo, com o desenvolvimento do município de Rosário. 
Naquela oportunidade, a Primeira-dama, Dona Estela, também esteve 
conosco e nós, na nossa conversa, colocamos reiteradas vezes a necessi-
dade da paz no município e que agora se passe uma borracha no que que 
passou e trilhemos o caminho do desenvolvimento, que é o interesse 
de toda população. Não há vencedores ou perdedores, quem ganha é a 
população de Rosário para ter uma estabilidade administrativa e poder 
continuar no trilho do desenvolvimento. Para aquele município, agora 
de imediato, foi destinado o Restaurante Popular tão sonhado pela co-
munidade. Também está contemplado o município e, em poucos dias, 
a equipe já vai ver o local onde vai funcionar o Restaurante Popular do 
município de Rosário. Também foi colocada a necessidade de escolas 
dignas. Ainda ontem falei com o Secretário Felipe Camarão, a equipe 
também vai se deslocar para o município de Rosário. O prefeito solici-
tou a reforma, a ampliação e o reequipamento do hospital municipal que 
também foi atendido. Já era um pleito atendido pelo vice-governador 
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Carlos Brandão e foi mais uma vez confirmado pelo Governador Flávio 
Dino ontem. De modo que, de uma só vez, Rosário se livra dessa quere-
la política e passa a viver um momento de trabalho. Deixa o homem tra-
balhar! O julgamento certamente será no futuro, mas não agora. O Pre-
feito Calvet leva, após a reunião com o governador, a certeza do apoio e 
da participação do governo no município de Rosário, na construção do 
restaurante popular, na reforma e adequação do hospital municipal. Nós 
estamos colocando a emenda parlamentar para reequipar e modernizar 
o mercado central do município, onde eu estive, no Mercado do Peixe. 
Vamos fazer a reforma para que o município possa ter e respirar desen-
volvimento, é isso que nós queremos, por isso eu quero parabenizar 
essa pessoa do bem, esse servo de Deus, que é o Prefeito Calvet, e dizer 
que estamos firmes trabalhando pelo desenvolvimento do município de 
Rosário. Acredito piamente que, a partir de agora, todas as forças serão 
em prol do seu desenvolvimento. Portanto, deixo aqui o meu abraço a 
todos vocês, rosarienses, e a certeza desse compromisso firmado com 
o Governador Flávio Dino, com o Vice-governador Carlos Brandão e 
com o Deputado Adelmo Soares para a gente fazer esse trabalho em 
prol da administração de Calvet Filho, pelo povo do município de Ro-
sário. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, telespec-
tadores da TV Assembleia, aos internautas que nos acompanham pelas 
plataformas digitais. Senhor Presidente, apenas para destacar um mo-
mento histórico que a cidade de Paulo Ramos viveu na segunda feira, 
que foi o início da pavimentação de várias ruas no município de Paulo 
Ramos, ao total de 16 ruas, recursos oriundos de nossa emenda parla-
mentar que alocamos, no final do ano de 2020, com valores de um mi-
lhão de reais para a pavimentação asfáltica. Segunda-feira foi iniciada 
a pavimentação dessas ruas e estivemos presencialmente no município 
com o Prefeito Adailson Machado. Prefeito esse que faz uma excelente 
gestão com toda a dificuldade que os municípios atravessam com rela-
ção à pandemia, mas conseguiu já organizar a casa, limpar a cidade, fa-
zer vários tapa-buracos, dentro das ruas de Paulo Ramos, e agora recebe 
também a pavimentação asfáltica do programa do Governo do Estado, 
do Mais Asfalto, onde eu quero aqui agradecer a Secretaria das Cidades 
pela celeridade no que diz respeito a contratação e emissão da ordem de 
serviço, ao Governador Flávio Dino sempre pela liberação das emendas 
parlamentares. E também destacar, Senhor Presidente, que, na semana 
passada, o município também foi contemplado junto com outros três 
municípios, e aqui eu quero destacar o município também, de Bom 
Lugar, a doação de bloquetes produzidos pelo sistema penitenciário 
maranhense que, anteriormente, esses presos não tinham a política de 
ressocialização, de trabalho, de estudo e aprendizagem e hoje o siste-
ma penitenciário do Maranhão vive outro cenário. E graças a isso, foi 
possível, inclusive, executar este programa. Os prefeitos que receberão 
estes bloquetes terão a contrapartida de assentá-los devidamente, onde 
houver maior necessidade de infraestrutura, de pavimentação. Então, o 
município de Paulo Ramos já começou a receber os bloquetes, o prefei-
to já começou a colhê-los, lá dentro do presídio de Bacabal, e que logo, 
logo as ruas serão pavimentadas com esse instrumento. Participamos 
também de outro momento importante que foi a entrega do caminhão 
compactador de lixo, pela primeira vez, nos seus 51 anos, o município 
de Paulo Ramos vai começar a fazer a coleta de lixo de forma adequada, 
com os caminhões compactadores, dando dignidade aos trabalhadores 
da limpeza. Isso tudo é muito importante, inclusive para o desenvol-
vimento dos municípios maranhenses. Quero destacar ai a atuação do 
Prefeito Adailson Machado, também do Poder Legislativo, da Câmara 
Municipal, que acompanhou o dia todo a execução desses trabalhos 
para que a gente possa fortalecer cada vez mais as parcerias. Então é 
importante destacar que o mandato do Deputado Rafael Leitoa que, na 
eleição passada, a gente foi o deputado mais votado daquele município, 
temos aí a responsabilidade de ajudar cada vez mais esses municípios. 
No início do ano recebeu uma ambulância, a Secretaria Municipal de 
Saúde, e aqui eu quero destacar o excelente trabalho que a Secretária 

Dulce e também a Primeira-Dama faz à frente da Saúde do município. 
Tivemos também a oportunidade de conhecer as instalações do Hospital 
Municipal e já iniciamos a tratativa com a Secretaria de Estado da Saú-
de para que a gente possa ali fazer uma reforma no hospital e estamos 
trabalhando a questão dos recursos para que a gente possa fazer essa 
reforma, mas vale destacar também as ações da Educação no município 
de Paulo Ramos. O prefeito já iniciou uma reforma de uma escola na 
zona rural e também será atendido pelo Programa Escola Digna pelo 
Governo do Estado, onde estará entregando nos próximos dias duas Es-
colas Dignas que estão praticamente concluídas também para a zona 
rural do município de Paulo Ramos, que eu tenho certeza que é um 
município que será e que colherá muitos frutos na educação, porque tem 
o prefeito que zela também pela educação, pela qualidade das crianças, 
inclusive agora nesse momento de pandemia já distribuiu os kits da 
merenda escolar, um kit robusto, um kit que tenha proteína, que tem o 
leite, que tem o achocolatado, ou seja, um kit realmente digno para as 
crianças do município de Paulo Ramos. E infelizmente nem todos os 
municípios conseguiram fazer um kit digno, mas, em Paulo Ramos, um 
município pequeno, com poucos recursos, mas conseguiu ali dar digni-
dade também as suas crianças. Quero destacar, Senhor Presidente, que o 
Deputado Rafael Leitoa e vários outros parlamentares colegas também 
estão ajudando o Governo do Estado com o programa Comida na Mesa, 
que é a distribuição das cestas básicas. O deputado já fez a Indicação, já 
fizemos a Indicação de 300 mil reais para o fortalecimento do programa 
Comida na Mesa, executado pelo o Governo do Estado e os municípios 
também logo, logo receberão as cestas básicas. O município de Bom 
Lugar como já foi contemplado no Comida na Mesa, o Governo do Es-
tado já liberou a nossa cota para o município de Bom Lugar, que serão 
500 cestas básicas, que ajudarão nesse momento difícil que o nosso Es-
tado passa. Então, não vai ser diferente para o município de Paulo Ra-
mos, para o município também de Timon, nós estamos fazendo também 
a nossa parte nesse momento difícil e vários outros colegas também eu 
sei que já fizeram, que já fazem também as suas Indicações de emenda 
parlamentar para o fortalecimento desse programa, que é fundamental 
para os maranhenses nesse momento difícil, que temos aí a redução do 
auxílio emergencial do Governo Federal, mas que esses outros auxílios 
como Vale Gás, como Minha Casa Melhor e que inclusive, presidente 
Wendell, aqui em exercício, amanhã estaremos acompanhando o vice-
-governador Carlos Brandão na entrega de mais Cheque Minha Casa 
no município de Coelho Neto. Visitaremos uma outra obra que foi uma 
luta do Deputado Rafael Leitoa junto aí com o Prefeito Américo e com 
o Governador Flávio Dino, que foi a implantação do IEMA, uma obra 
que infelizmente teve problema com a sua execução, com a executora, 
mas que agora as obras retornaram com muito mais vigor e espera-
mos, em breve, entregar ali um IEMA, um prédio estruturado, onde as 
crianças e adolescentes de Coelho Neto terão a oportunidade de conhe-
cer uma educação ainda mais de qualidade, a fim de saírem do Ensino 
Médio com o curso profissionalizante. Então, Senhor Presidente, eu só 
queria destacar essa agenda semanal que fizemos e não posso esquecer 
que, ontem à tarde, estivemos com o Secretário Felipe Camarão ontem, 
quando ele assinou a ordem de serviço para a reforma da escola no 
município de Paulo Ramos, uma escola que tem quase 50 anos, mas 
que ainda não havia sido reformada. Então, já foi autorizado o início da 
reforma, recursos na ordem de quase R$ 1 milhão. Logo, logo, também 
os jovens de Paulo Ramos terão uma escola climatizada, uma escola 
com a quadra coberta, uma escola digna de verdade para os jovens e 
adolescentes do município de Paulo Ramos. Era esse o meu pronuncia-
mento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputado César Pires, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) – Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, galeria, im-
prensa, senhores servidores, foi preciso que a nova cepa indiana chegas-
se ao Maranhão para que o governador pudesse se mobilizar de forma 
diferente. E aí eu me refiro a ele começar agora um processo de barreira 
sanitária nos aeroportos, no caso São Luís, no caso de Imperatriz, para 
que ele pudesse fazer no ferryboat, o que eu acho um equívoco, já que a 
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amostragem é voluntária quando deveria ser um pouco mais coercitiva, 
imposta por um sistema de lei, sob pena de termos problemas bem aqui 
no futuro. Na rodoviária, há muito deveria ser feito nos ônibus vindos 
de outros estados, mas não foi feito. O Pará aqui do lado já tinha tomado 
providência quando embargou o acesso de passageiros no trem. Nos 
aeroportos, nós chegávamos aqui e não tinha nada. Ele hoje veio com 
uma desculpa esfarrapada, como sempre faz: não, isso aqui deveria ser 
da Anvisa. Ora, se foi feito de fora para dentro do país, São Paulo para 
cá, dependendo do tempo, e o período de incubação não conta? Ou os 
assessores dele não têm competência para analisar dessa forma? A B1-
216/17 começou a despertar. No sistema hoteleiro em que os indianos 
entraram aqui, não foi feito, e aí ele já repassa a culpa que não é dele 
e onde é a culpa? Que tipo de sistema tem? E agora ele vai para frente 
para poder fazer e, quando dá erro, é a culpa do governo federal, é 
culpa da Anvisa, é culpa da prefeitura, ele não tem culpa de nada. Mas 
a televisão o foca, mas eu vou aqui colocar mais uma coisa em relação 
a essa situação: por que ele não faz também nas vans? Uma van trans-
porta em média, eu soube, fui ontem olhar ali perto do aeroporto, 12 
pessoas de ida mais 12 de volta, o que dá 24 pessoas. Tem cento e tantas 
vans, então, por que também não fazer testagem nas vans que são muito 
piores do que ônibus? As pessoas, eu vejo, até andando sem máscaras, 
às vezes eu vejo até o próprio motorista. Será também que não botou 
nos motoristas? Agora ele bota para a questão civil, da construção civil. 
É importante? É importante, mas lá atrás já tinha liberado a constru-
ção civil e não tomou providência nenhuma, apesar de, no Brasil, em 
março, das quatro pessoas internadas no SUS, uma ter morrido. Então, 
governador, vamos tomar, ser proativos, sair à frente das coisas e não 
ir a reboque da própria história, da própria necessidade. Vamos fazer 
assim, vamos ter um conselho científico mesmo e não dominado por 
déspotas que são obedientes. Governador, eu peço que a Secretaria de 
Saúde tome providências em relação às vans, coloque pessoas perto 
do aeroporto, onde há praticamente um semiterminal, ou no aeroporto, 
uma barreira sanitária ali no Estreito, onde todos os motoristas de vans 
devam ser vacinados, onde sejam também testados os passageiros de 
vans. Por que vale para ônibus, para o ferryboat que é aberto e não vale 
para van que é enclausurada, que é fechada? Só vai tomar providência, 
como sempre faz, na hora que alguém adoecer dentro de uma van. Este 
é o pecado do Governo do Maranhão: se dá certo, fui eu; se dá errado, é 
o terceiro. Se a vacina vem, o prefeito pede, eu que pedi, eu que devo fa-
zer. Mas nunca gastou um centavo, apesar da autorização do STF. O que 
eu quero demonstrar com essa minha fala é que só toma providência do 
caldo derramado. Essa cepa indiana está testada no Brasil, desde outu-
bro de 2020, e os portos daqui recebendo navios estrangeiros que não 
sabe de onde vêm, não tinham testes, os ônibus não tinham testes, os 
aeroportos não tinham testes, foram portas de entrada que se perpetrou 
durante muito tempo, sem tomar providências, só está tomando agora 
por necessidade, por afronta da cepa, aqui no Maranhão, que já começa, 
segundo a Organização Mundial de Saúde, e pode entrar no UOL, hoje, 
e quem assistiu à televisão de manhã, começa a vê-la como, na verdade, 
algo muito agressivo, proteína de aderência é forte, de contaminação 
alta, mas os resultados agressivos da patologia ainda não se sabe, com 
a cepa, está em processo de estudo. Em apelo, eu vos peço, governador, 
senhor secretário, aplique esse tipo de vacina nas vans, fiscalize as vans, 
aí quando morrer alguém, ele vai dizer: “é culpa do DNIT”. Com cer-
teza, porque ele acha culpa para tudo - acha culpa para tudo. E quando 
as vacinas chegaram, que o prefeito pediu, foi se arvorar a fazer: “não, 
quem vai dominar sou eu”. Mas a crítica ao governo federal é iminente. 
Senhor governador, se antecipe, seja proativo, vamos vacinar as pessoas 
que trafegam nas vans, vamos fazer testes nas pessoas das vans, vamos 
vacinar os motoristas de van, ou não serve? Ferryboat é aberto, e ne-
cessário e foi detectado, e as vans que são enclausuradas, fechadas, às 
vezes, com os ar-condicionado sujos, sem limpeza, sem trato, foi isso 
que eu escutei ontem, ontem, eu fui, me dirigi para lá pra poder olhar, 
fui quatro horas da tarde, não tem nada. Tem muita gente que se recusa, 
segundo me disseram, até a usar máscara no transporte de vans. E qual 
é a fiscalização que nós temos?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Tem tido várias 
confusões, deputado, com esse negócio de entrar na van sem máscara, 

os que estão dentro da van não querem deixar os caras entrarem que 
não têm máscaras, aí dá confusão. Outro dia teve até tiroteio e faca, 
entendeste?

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Incorporo ao meu 
discurso as observações pertinentes do Deputado Hélio Soares. Isso é 
uma prova cabal de que nós estamos certos, portanto, eu espero que 
também ele tome providências em relação aos motoristas de van. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senho-
ras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores que 
nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial, bom 
dia! Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas so-
bre o Maranhão, sobre a sua população. Senhor Presidente, trago aqui à 
tribuna desta Casa mais uma grave denúncia. Nós já denunciamos aqui 
nesta Casa a farra dos Capelães, já denunciamos aqui nessa Casa a farra 
dos comissionados e agora estamos denunciando nesta Casa, mais uma 
vez, e alguém tem que tomar alguma providência. A Assembleia não 
vai fazer nada? Cadê o Ministério Público? Cadê os órgãos de fiscali-
zação e controle? Além da farra dos comissionados, agora é a farra da 
gratificação dos comissionados. Senhoras e senhores, no Diário Oficial 
de 09 de novembro de 2020 foi pago gratificação de R$ 2.500,00 para 
alguns comissionados, e agora no Diário de 06 de maio de 2021 aumen-
tou mais R$ 1.000,00 isso para vários cargos comissionados. E cadê a 
gratificação para quem é efetivo? Para os professores? Para os policiais 
militares? É um verdadeiro escárnio com o servidor público do Esta-
do Maranhão, o pagamento de gratificação para cargos comissionados, 
sem justificativa. Estamos solicitando Requerimento, fazendo Requeri-
mento, solicitando do Governo do Estado explicação por conta dessas 
gratificações, inclusive nós temos o Decreto nº 30.636/2015 que trata 
dessas gratificações e no artigo II: Considera essa atividade elevando o 
serviço público para efeito deste Decreto” aquele essencial para desen-
volvimento trabalho de administração pública, e aí eu pergunto: qual 
é a justificativa para dar R$ 2.500,00 de gratificação e agora mais R$ 
1.000,00, R$ 3.500,00 de gratificação para vários cargos comissionados 
no Governo do Estado do Maranhão, isso é um escárnio, é uma falta de 
respeito, um monte de candidato aprovado no IPREV, SEGEP, PRO-
CON, DETRAN, AGED, Polícia Militar, Polícia Civil aguardando no-
meação, e o governador fazendo nomeação de cargo comissionado em 
detrimento aos aprovados em concurso. Servidores públicos do Estado 
sem reajuste, até os 21,7%, que nós fomos o único deputado a brigar 
pelo reajuste para os servidores públicos, o governo não dá. Servidor 
público do Estado do Maranhão não fala nada com medo de represália, 
com medo de perseguição. A população precisa acordar, a população do 
estado do Maranhão, servidores públicos aprovados em concurso preci-
sam acordar, precisam lutar por seus direitos, precisam ir para as redes 
sociais fazer a denúncia ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, 
todos precisam fiscalizar, precisam estar atentos. A nossa voz continua 
ativa, fiscalizando, denunciando, cobrando. Pode ser única, mas não vai 
se calar! E hoje trazemos mais uma grave denúncia: além da farra dos 
cargos comissionados, a farra do pagamento de gratificação, aumentan-
do a gratificação para cargos comissionados. Aonde isso vai parar? Es-
tamos solicitando ao governo do Estado explicações com relação à farra 
do aumento de gratificação dos cargos comissionados no estado do Ma-
ranhão. Para que esses cargos comissionados? Está chegando a eleição, 
é para fazer parte das reuniões, ficar segurando bandeira nos retornos 
de São Luís, pelo Maranhão afora, viajando com o secretário, fazendo 
divulgação de candidato a deputado estadual, deputado federal, senador 
e governador do estado do Maranhão? A farra com o dinheiro público, 
verdadeiro cabide de emprego, cabide de emprego, sim, senhor, se se-
gurando aqui no cabide de emprego. É uma vergonha! Em detrimento 
dos aprovados em concurso público. Aprovados de concursos públicos 
precisam acordar. Servidores públicos, não tenham medo de represália, 
não tenham medo de perseguição, vocês precisam acordar e lutar pelos 
seus direitos. Continuamos na luta em defesa da nomeação de todos os 
aprovados em concurso público e em defesa dos servidores públicos do 
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Estado do Maranhão. Estamos solicitando ao governo do Estado reajus-
te, porque tem dinheiro, tem dinheiro para nomear cargo comissionado, 
tem dinheiro para dar gratificação, aumentar gratificação, por que que 
não tem dinheiro para aumentar o salário de professor e de policial mili-
tar? Estamos solicitando ao governo do Estado o pagamento dos 21,7%, 
e aumento do reajuste para todos os servidores públicos do Estado do 
Maranhão. Senhor Presidente, eu só preciso concluir outro assunto aqui 
rapidinho, mais um minuto se V.Ex.ª me der. Senhor Presidente, outra 
denúncia gravíssima. Já denunciamos a perseguição de policiais mili-
tares aqui, nesta Casa, um policial militar foi exonerado sem o devido 
processo legal, até porque a sindicância apontava que não houve crime. 
Mesmo assim, ele foi exonerado. Entrou na justiça, já está sendo anali-
sado na justiça o retorno dele para as atividades. O policial foi persegui-
do pelo Governador Flávio Dino só porque questionou, só porque falou 
dos respiradores. Perseguição do governador do Estado aos policiais 
militares. Agora vejam mais essa perseguição a policiais militares que 
estavam de serviço e tiraram uma foto com o Presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro. Eles estão sendo perseguidos, inclusive um mi-
litar altamente qualificado, altamente competente, fundador do Grupo 
de Operações Especiais, lá na Região Tocantina, cidade de Imperatriz, 
subtenente respeitado por todos os oficiais e praças, sendo afastado do 
GOE porque tirou uma foto com o presidente da República. Agora vo-
cês vejam, está errado? Está errado. Não tem nada demais. Quer dizer 
que, se o policial tirar foto com o Deputado Wellington, que é oposição 
ao governo, vai ser afastado? Vai ser perseguido? Se tirar a foto com o 
candidato ao governo, pré-candidato ao governo Weverton, porque não 
está na mesma base do Brandão ou o contrário, será perseguido? Isso é 
um absurdo! O mais absurdo e o mais grave, quer dizer que não pode 
tirar uma foto com o presidente da República, não pode tirar uma foto 
com o Deputado Wellington, mas pode posar ao lado do governador do 
Estado. Aqui, na minha mão, senhoras e senhores, uma foto de coronéis 
da Polícia Militar, dando apoio ao governo do Estado, inclusive com o 
botton 65 no peito. Vários oficiais da Polícia Militar. Que palhaçada é 
essa?! Que palhaçada é essa?! Quer dizer que praças são prejudicados, 
são perseguidos por tirarem fotos com o presidente da República...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Deputado Wellington, por favor, conclua o seu 
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Vou 
concluir, Senhor Presidente. E coronéis tiram fotos com o Governador 
Flávio Dino, com o botton 65 no peito e não tem nada demais. Isso é um 
absurdo! Isso é um escárnio! É uma palhaçada! Policiais militares, aqui 
tem um deputado que defende os policiais militares, praças e oficiais. 
Isso não vai ficar assim. Nós apresentamos inclusive um projeto de lei 
alterando o art. 57, da Lei n° 6.515: “O afastamento de que trata o arti-
go dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do 
fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias, 
pautando-se no Princípio da Proporcionalidade”. É um projeto de lei 
que é constitucional, será aprovado e vai acabar com a perseguição na 
Polícia Militar. Repetindo e concluindo: policiais militares que tiraram 
fotos com o Presidente Bolsonaro, em Imperatriz, estão sendo perse-
guidos e afastados. Coronéis e a união com Flávio Dino de folga, com 
botton 65 no peito, pode? Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? 
Governador Flávio Dino, respeite a população do Maranhão, respeite os 
policiais militares do Maranhão. A Polícia Militar é polícia do estado, 
não é polícia de poder e nem polícia sua, respeite a Polícia Militar do 
Maranhão. Praças e oficiais, Deputado Wellington defende com unhas e 
dentes, os policiais militares do Maranhão, isso não vai ficar assim, essa 
perseguição não vai ficar assim. Que palhaçada é essa?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Com a palavra, o deputado Dr. Yglésio, por cin-
co minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos e todas. Senhor Presidente, trago à tribuna alguns 
assuntos que dominaram os últimos dias nos noticiários e obviamente 
tratar da questão da cepa indiana que há vários dias vem sendo o assun-
to mais comentado aqui no Maranhão. E é necessário que se faça alguns 
esclarecimentos, mas nós vamos por partes, aqui para deixar o pronun-

ciamento de uma forma muito organizada. Primeira coisa que a gente 
vai comentar é o incêndio que aconteceu no domingo, no dia 23 de 
maio, no Adventure Bar, na Litorânea. Felizmente, não houve feridos, o 
proprietário alega que o incêndio começou no telhado, que é um telhado 
ainda de palha. Eu tive oportunidade de conversar com um dos bombei-
ros, que fez o atendimento e que conheceu o local do acidente, e ele 
falou que muito provavelmente tratava-se de uma pane elétrica, foi o 
que o bombeiro inicialmente nos relatou, é óbvio que a gente vai acom-
panhar o laudo final para saber o que, de fato, aconteceu. Existe um 
problema muito grande na Litorânea, que e aquela questão daqueles 
telhados de palha. Há uma quantidade grande de gordura que se acumu-
la naqueles exaustores, essa gordura, claro, ela é inflamável, e o acúmu-
lo da gordura, quando não há uma limpeza adequada nos bares, aí a 
gente chega a situação de que quando a gente está um momento de 
pandemia, que caiu o faturamento, que reduz o faturamento, e que o 
empresário tem menos condições de fazer a limpeza, inclusive porque 
produto de limpeza aumentou bastante, eles vão começando a negligen-
ciar. Eu não estou afirmando que foi o que aconteceu, mas estou relatan-
do que pode estar acontecendo, não apenas no bar que pegou fogo, e a 
partir desse momento, todos os bares, da Avenida Litorânea, eles ficam 
sujeitos a esse tipo de problema. Voltando à questão do teto, aqueles 
tetos de palha, eles já deveriam ter sidos substituídos. Há uma determi-
nação, me parece que da Prefeitura, e de que não se pode fazer a modi-
ficação por telhas, o que é obviamente absurdo. Deputado Wellington, 
por gentileza, tem orador aqui na Tribuna. Então, há uma determinação, 
de que aquelas palhas dos tetos, elas não podem ser, há uma determina-
ção de que aquelas palhas no teto não podem ser substituídas e é óbvio, 
que é muito mais seguro, se a gente conseguisse fazer a substituição por 
telha, material que não é inflamável, em princípio. Tem conseguido fa-
zer a substituição apenas quem entrou na Justiça, já chegou, já passou 
da hora, na verdade, de nós reunirmos SPU, que é detentora das licen-
ças, a Prefeitura de São Luís que, desde a gestão do Prefeito Edivaldo, 
deveria ter assumido esse termo de administração e gestão das praias, 
há vários anos, ele já está para ser assinado, não foi, espero que o Eduar-
do Braide assine, para que a Prefeitura possa organizar aquilo ali. Por-
que hoje nós não tivemos vítimas, domingo não houve vítimas, mas vai 
chegar o momento que vai acontecer com alguém, por quê? Porque a 
gente está vendo a tragédia e seus motivos, se repetirem, sem qualquer 
tipo de correção de rota. Então, para não ficar apenas levantando pro-
blema, o que a gente já fez? Nós fizemos uma Indicação para o Corpo 
de Bombeiros, para que todas essas licenças de funcionamento sejam 
revistas. Nós vamos conversar com o pessoal da Semur e também con-
versar com o pessoal da SPU para poder juntar todas essas pessoas, 
chamar, claro, o Ministério Público, que sempre está envolvido nessas 
causas também para fazer um acordo, um acordo que permita sair com 
decisões que vão garantir a segurança das pessoas, que é o que é mais 
importante. Nós já começamos a disparar os ofícios para os represen-
tantes dos bares da região, para Secretaria Municipal de Urbanismo, 
Promotoria do Consumidor e Corpo de Bombeiros. Então, essas foram 
as providências retomadas em relação a esse caso. O próximo tema que 
eu trago à tribuna é em relação à cepa indiana, aqui no Maranhão. Nós 
já tivemos identificação positiva, a gente sabe que tem um paciente in-
ternado, no UDI Hospital, há algum tempo, esperamos que ele se recu-
pere. Hoje nós tivemos uma notícia de que 38 tripulantes do navio de-
sembarcaram e estão hospedados no Hotel Luzeiros. Não há transmissão 
local ainda detectada, mas eu acredito que terá logo, logo, tendo em 
vista a transmissibilidade do vírus que é alta, mas, diga-se de passagem, 
inferior à variante de Manaus. Aquilo que aconteceu na Índia foi resul-
tado de um grande encontro religioso que reuniu, num só ambiente, dois 
milhões de pessoas. Claro que aquilo ali, exponencialmente, vai se 
transformar num surto de proporções gigantescas, mas, passado o 
“boom” que aconteceu nas últimas três semanas, a última semana na 
Índia já teve uma queda significativa de casos relatados e de óbitos. Ao 
que tudo indica, a variante indiana é menos mortal do que a variante P1 
de Manaus. Em relação às vacinas, o que a gente já tem de certeza em 
relação às vacinas? Vacina da Pfizer e a vacina da Astrazeneca funcio-
nam contra a cepa indiana, mas na mesma proporção? Não, tem uma 
perda de eficácia de 10% a 15%. Se a Pfizer funciona 92%, ela vai 
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funcionar ali 77% aproximadamente em relação à variante indiana. Aí 
tem a situação que eu abordei recentemente na minha rede social do 
pessoal que está debochando literalmente de quem tomou Coronavac, 
porque a vacina, teoricamente, teria uma eficácia de 50%, mas não é 
bem assim. Hoje mesmo, à noite, nós vamos soltar um vídeo explican-
do, de maneira muito didática, por que a Coronavac continua sendo 
uma boa vacina em relação às outras variáveis. Hoje já descobriram 
uma cepa no Sudeste, variante P4. Vai surgir toda hora. Então por que a 
Coronavac pode ser uma boa vacina? Porque ela pega o vírus comple-
tamente inativado, todo o corpo do vírus, e entrega ao organismo. A 
partir do momento que ela entrega para o organismo, todas as partes do 
vírus diferentes das outras vacinas, Pfizer e AstraZeneca que pega um 
pequeno pedaço onde acontece a mutação, a mutação E-484K, pega só 
um pedacinho que gera anticorpos, mas, quando o vírus muta, e é geral-
mente nesse pedacinho, o organismo termina não reconhecendo as ou-
tras variantes, as novas variantes. Então, a Coronavac, por mostrar o 
vírus todo, cria uma proteção contra vários tipos de mutações, o que 
pode gerar uma resposta de anticorpos inclusive mais duradoura. Então, 
não dá para debochar da Coronavac que continua sendo uma vacina 
importantíssima. Eu mesmo tomei Coronavac recentemente, tenho an-
dando por ambientes hospitalares e nunca tive nenhum tipo de sintoma 
relacionado à covid-19, então é importante. E aí o último tema que eu 
trago hoje, tendo em vista já o avançado da hora, e amanhã eu tenho 
certeza de que a gente vai poder fazer uma discussão muito interessante, 
de repente até no Tempo dos Partidos e Blocos, sobre a questão dos 
combustíveis. Vou falar um pouquinho do que eu acho mais importante 
que está sendo negligenciado aqui no nosso país, não é problema de 
Maranhão, não é problema de São Luís, não é problema político, é um 
problema técnico, especialmente um problema de justiça social. Nós 
estamos falando da vacinação das pessoas mais pobres do país, das pes-
soas hipossuficientes. E aí eu vou explicar por que eu estou falando isso. 
Nós iniciamos a vacinação das pessoas com comorbidades e nunca an-
tes o abismo social ficou tão evidente quanto agora, sabe por quê? Por-
que as pessoas com comorbidades que conseguiram laudos são as pes-
soas geralmente que têm acesso a um médico amigo ou um médico do 
SUS, que conheça, que tem um jeitinho ou ainda um médico do seu 
plano de saúde ou um médico particular que ele vai lá, paga, sai com um 
laudo e vai direto para o Multicenter Sebrae se vacinar. E aí eu pergun-
to: o morador de periferia, o preto, pobre, maranhense que ganha menos 
de meio salário mínimo de renda por mês, que depende de serviço so-
cial, que depende de marcação de Cemarc para ter um laudo da sua co-
morbidade, em quanto tempo essas pessoas vão conseguir um laudo 
para se vacinar? Então, voltando aos dados, aos números que mostram 
a realidade, nós temos 127 milhões de pessoas no Brasil, no CadÚnico, 
mais da metade da população brasileira está no CadÚnico. Nós temos 
uma previsão de aumento da pobreza e extrema pobreza, 61 milhões de 
pessoas vivendo na pobreza, 19 milhões na extrema pobreza, estudo 
publicado pelo Centro de Pesquisa de Economia e Desigualdade da 
USP, o Made USP. E aí o dado mais absurdo é o perfil dos mortos por 
Covid-19, chega a uma conclusão nefasta que, quanto menor o salário, 
menor a capacidade de testagem; quanto menor o salário, quanto mais 
pobre, menor a possibilidade de fazer home office, quanto mais pobre 
mais mortes, dentre as pessoas que têm renda entre meio salário e um 
salário, só 10% fizeram o teste. 10% das pessoas que ganham até um 
salário fizeram o teste, quanto mais pobre menor a possibilidade de fa-
zer home office. Está aqui, dados da FGV, 28% dos membros da classe 
A e B puderam alterar o local de trabalho, classe D e E renda até R$ 
1.926,00 apenas 7,5% das pessoas, na classe C aqui apenas 10%. Ou 
seja, quanto mais pobre mais obrigado a pegar ônibus cheio. A gente 
está vendo a lotação de covid subindo novamente, não é por nada não, 
é porque os ônibus continuam absurdamente lotados. Não teve nenhum 
agente público para chegar e resolver o problema dos ônibus, para dis-
cutir investimento no setor de transporte. Eles saem, batem fotos de 
renovação de frota, que está previsto em contrato, com dinheiro das 
empresas públicas, mas não tem ninguém na rua discutindo aumento de 
efetivo de frota, e 80% da população que é pobre, periférica, que mora 
nos recônditos do Coroadinho, da Ilhinha, que depende de ônibus, entra 
se espremendo todo o dia, se esmagando. E nós estamos felizes come-

morando vacinação dos ricos com comorbidade. De quem tem condição 
de ligar para o colega, para o amigão médico e pegar o laudo de hiper-
tensão. Isso a gente está comemorando. Há necessidade de reverter isso 
aqui e começar a vacinar quem está inscrito em programa social, quem 
mora com 10 pessoas numa casa de 30m².

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES – Deputado Yglésio conclua, V.Exa. pode usar o 
Tempo dos Blocos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Concluindo, Presi-
dente. Isso que tem que ser colocado, porque a covid está circulando 
na pobreza, a principal comorbidade do maranhense é a pobreza, é a 
falta de comida em casa, é o déficit habitacional, é humilhação diária no 
sistema de transporte. Isso que tem feito a diferença nesse aumento de 
caso de covid. E para finalizar, Senhor Presidente, eu sei que já passei 
muito da hora, mas era um pronunciamento necessário, mostrando aqui 
oh, considerando aqui: análise mostra que os pacientes internados com 
caso de síndrome respiratória aguda grave, considerando cor e raça, 
letalidade de 56% entre brancos e 79% entre não brancos, quando a 
gente olha para o nível de escolaridade é muito pior, letalidade maior 
quem tem fundamental 71% morre, quem tem até o fundamental 1 mor-
re aqui, 47%, nível médio e nível superior 33% de mortalidade, 22% 
de mortalidade para quem nível superior. Então, olha, tem 50% de di-
ferença de chance de estar vivo por covid-19 por ter um diploma de 
universidade. Eram essas as palavras.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
WENDELL LAGES - Com a palavra, o Deputado Duarte Júnior, por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos e todas, Senhor Presidente, Senhoras e Se-
nhores Deputados, Deputadas, venho à tribuna nessa manhã, para, mais 
uma vez, destacar a importância da continuidade dos trabalhos que 
temos realizado, aqui nesta Casa, por meio da Comissão Parlamentar 
de Inquérito da CPI dos Combustíveis. Vale lembrar que estamos vi-
vendo um período de pandemia, onde as pessoas estão perdendo seus 
rendimentos, onde as pessoas estão perdendo seus empregos, a crise 
econômica, agravada por essa crise sanitária, não pode ser renegada, 
não pode ser desconhecida, por nenhum ser político, por nenhum parla-
mentar. Isso porque, nós estamos aqui, graças ao voto das pessoas, que, 
nesse momento, estão sendo atingidas pelo aumento abusivo no valor 
do combustível, aumento não apenas na gasolina, mas aumento também 
no gás de cozinha. E é por essa razão que a continuidade dos trabalhos 
realizados, por essa CPI, se faz necessário. Nós percebemos que com o 
avanço desses trabalhos, com a constatação de algumas abusividades, 
postos que, em conjunto, aumentam o valor cobrado ao consumidor, 
postos que, ao comprar um combustível mais barato, mais em conta, 
e por ainda manter esse combustível nos seus tanques, com um mero 
anúncio por parte da Petrobras, de imediato já aumentam e repassam 
esse valor reajustado, aumentado ao consumidor, ou seja, caracterizan-
do uma vantagem excessiva, esses mesmos revendedores que, quando 
a Petrobras anuncia uma redução, não repassam essa redução ao consu-
midor, não diminuem o valor cobrado ao consumidor e, quando fazem, 
o fazem depois de uma semana ou mais e num percentual menor. Isso 
de fato é mais que um absurdo, isso é uma prática ilegal, vai de encontro 
à lei, vai de encontro à Constituição, e é por essa razão que, mais uma 
vez, eu parabenizo todos os deputados que estão fazendo parte dessa 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Destaco que não adianta utilizar 
determinados veículos de comunicação para agredir os trabalhos dessa 
CPI, para constranger os deputados que estão aqui fazendo o seu traba-
lho. O salário que eu recebo eu recebo para trabalhar, eu estou aqui não 
é para constranger nenhum tipo de empresário, pelo contrário, Deputa-
do Wellington, é para separar o joio do trigo. Aquele que cumpre a lei, 
que exerce a sua atividade cumprindo as regras do jogo, respeitando o 
consumidor, respeitando as leis deste país, merece o nosso reconheci-
mento e nosso aplauso, mas aqueles que insistem em descumprir a lei e 
tentam se utilizar da sua influência para constranger aqueles que fazem 
o seu papel de defender o povo, aqueles que quase sempre são vistos, 
mas não são lembrados, esses precisam ter o seu papel valorizado. Não 
estamos aqui exercendo a nossa vontade, estamos aqui fazendo valer a 
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vontade e o direito do povo do Maranhão e é por isso que eu destaco 
que os trabalhos realizados por essa CPI vão continuar e tenho plena 
convicção de que, ao final desses trabalhos, nós apresentaremos um 
relatório fundamentado com documentos para o Ministério Público, a 
Defensoria e o Procon ingressarem com uma ação e mais uma vez ser 
determinada a redução do valor cobrado ao consumidor. A justiça pode 
até demorar, mas ela não falhará e a lei será cumprida no estado do 
Maranhão. Meu muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Parecer nº 679/2021, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Em Redação Final ao Projeto de Lei n° 033/2021, de autoria da 
Deputada Daniella Tema. Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vai à 
sanção. Projeto de Lei nº 339/2020, de autoria do Deputado Rafael Lei-
toa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam perma-
neçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 008/2021, 
de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Reque-
rimento à deliberação do Plenário: Requerimento 220/2021, de autoria 
da Deputada Helena Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os depu-
tados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 
de deliberação da Mesa: Requerimento 212/2021, de autoria do Depu-
tado Rafael Leitoa (lê). Deputada Andreia, como vota?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deputada Cleide Coutinho, como vota?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deferido. Requerimento nº 215/2021, de autoria do 
Deputado Rafael Leitoa (lê). Deputada Andreia, como vota?

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deputada Cleide.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deferido. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parla-
mentar Solidariedade. Deputado Ciro Neto. Ausente. Bloco Parlamen-
tar Democrático. Deputado Vinícius Louro. Declina. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão. Deputado Yglésio quer falar? Declina. Bloco 
Parlamentar Independente, Deputado Arnaldo Melo. Declina. Escala 
Reserva: PSDB, por cinco minutos. Deputado Wellington do Curso? 
Declina. Partido Verde. Deputado Cesar Pires? Declina. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a pre-
sente Sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº459/2021

Dispõe sobre a suspensão das 
Sessões e das atividades presenciais no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão.

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

Considerando, o aumento das internações por COVID-19 nos 
municípios da Ilha de São Luís e a possibilidade de esgotamento de 
leitos nos hospitais;

Considerando, a necessidade de medidas para conter o avanço 

da contaminação pela Coronavirus;
Considerando, que é dever deste Parlamento zelar pela saúde de 

seus parlamentares e servidores, bem como da população maranhense;e
Considerando por fim, que a Mesa Diretora é o órgão de direção 

dos trabalhos legislativos e dos  serviços administrativos da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão consoante os  arts. 11 e 12 do Regi-
mento Interno.

Resolve:
Art. 1º. Ficam suspensas temporariamente na Assembleia Legis-

lativa do Estado do Maranhão, no período de 31/05/2021   a 04/06/2021, 
as atividades, os serviços internos, as Sessões (Ordinárias e Extraor-
dinárias), as reuniões das Comissões Permanentes e Temporárias de 
demais reuniões.

§ 1º. As atividades de que trata o caput desse artigo, deverão ser 
realizadas de forma remota, em regime de Home Office, com o auxílio 
da Diretoria de Tecnologia da Informação-DTI.

§2º. Somente poderão funcionar, na forma presencial, os serviços 
e atividades essenciais para o funcionamento e manutenção dos órgãos 
da Assembleia Legislativa e para a realização da Sessões remotas 
conforme determinação dos respectivos Diretores.

§3º Nesse período, somente terão acesso às dependências da 
Assembleia os servidores  constantes nas escalas elaboradas pelas di-
retorias.

Art. 2º Os atos complementares a presente resolução, serão 
expedidos pela Diretoria  Geral.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data da 

sua publicação. PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 26 DE 
MAIO DE 2021.

Deputado Othelino Neto 
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende 
Primeira Secretária

Deputada Dr.ª Cleide Coutinho 
Segunda Secretária

Deputado Pará Figueiredo 
Terceiro Secretário

Deputado Paulo Neto 
Quarto Secretário

P O R T A R I A   Nº 263/2021

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 Me-
morando nº 056/2021-DTI,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores CARLOS EDUARDO FER-

NANDES MACIEL, matrícula nº 1657006  e AGRIPINO PEREIRA 
CARNEIRO, matrícula nº  1657683, ambos lotados na Diretoria de 
Tecnologia da Informação, para atuarem, respectivamente, como 
Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato para prestação de serviços de 
assistência técnica, relativos à Manutenção Corretiva com substituição 
de peças e componentes dos sistemas  Video Wall da Sala da Presidên-
cia da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA, que 
tem  como favorecido a empresa DB MORAES SOUZA-MA  CNPJ: 
26.857.138/0001-03, Com Empenho de nº 2021NE00791, do Processo  
nº 0809/2021, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administra-
tiva  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 
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações 
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
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LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

NOTA 1: Cálculo efetuado conforme Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão até 31.12.2020
NOTA 2: Inativos informados e pagos através do Orçamento do Fundo de Previdência do Estado do Maranhão, exceto os parlamentares e especiais
NOTA 3: Em conformidade com a Lei Complementar n.º 178 de 13 de janeiro de 2021, com efeitos a partir de 01.01.2021

OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente

VITALINA VENANCIA D. F. DE ARAÚJO
Diretora de Orçamento e Finanças

DIFERENÇA PARA O LIMITE PRUDENCIAL (39.488.270,36)                
Fonte: SIGEF

304.129.876,23               
17.095.430.178,45          

343.618.146,59               
362.423.119,78               

1,78                                 

(58.293.243,55)                

296.648,00                      

15.088.113,74                 

27.433.321,09                 
9.423.098,28                   

-                                       
4.830.567,56                   

% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL ( III / IV ) 
LIMITE LEGAL (2,12%) ( art. 20, incisos I, II, e III da LRF )    
LIMITE PRUDENCIAL (2,01%) (art. 22, § único da LRF)
DIFERENÇA PARA O LIMITE LEGAL

304.129.876,23               

(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

(-) Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)

3.522.513,77                   
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de Encargos Sociais

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I + II )

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( I )

Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionista

DESPESA BRUTA COM PESSOAL 

(-) Indenização por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial

(-) Inativos e Pensionistas sem Recursos Vinculados(Dec. PL-TCE N.º 1895/2002)
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão PL-TCE Nº 15/2004)
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) ( II )

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DESPESA COM PESSOAL 

-                                       

29.238.357,91                 

357.879.446,16               

773.368,95                      

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2020 A ABRIL/2021

1º QUADRIMESTRE 2021

DESPESA LIQUIDADA
MAI/20 A ABR/21

Subdiretor de Planejamento e Orçamento

330.446.125,07               

Diretor Geral

ABIMAEL LINKON SILVA CUTRIM WALDINEY SILVA MARINHO
Subdiretor de Finanças

Despesas não Computadas (Decisões Plenárias TCE-MA) 44.326.471,65                 

VALNEY DE FREITAS PEREIRA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( IV )

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, 24 de maio de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 270/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO          
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no 
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do 
Processo nº 0124/2021-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores EDUARDO PINHEIRO RI-

BEIRO, matrícula nº 159111 e MARX WILLIAM WANG, matrícula 
nº  1629039, ambos lotados na Diretoria de Recursos Humanos, para 
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Con-
trato nº 14/2021 firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do       
Maranhão - ALEMA e o Sindicato das Empresas de Transporte de Pas-
sageiros de São Luís -SET para o fornecimento de cartão de vale trans-
porte para os servidores da ALEMA, conforme determina o Art. 25 da 
Resolução 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 
conformidade 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, 25 de maio de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

 
P O R T A R I A   Nº  271/2021

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 
Processo nº 2312/2020 - AL

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ANA SUMIKA ERICEIRA 

TANAKA MARTINS, matrícula  nº 1635135, lotada na Diretoria de 
Documentação e Registro e    PAULO HENRIQUE BRITO NUNES, 
matrícula nº 367748, lotado na Diretoria Geral da Mesa, para atuarem, 
respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Pregão Eletrôni-
co nº 005/2020 – (Processo nº 2312/2020-AL), relacionada com a 
“aquisição de 06 (seis)  microfones sem fio para serem utilizados no 
plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme 
determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 
67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os proce-
dimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformi-
dade 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 publica-
ção.  

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de maio de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

 


