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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 nove de junho de dois mil e vinte e um.

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

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, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fá-
bio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damas-
ceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Pro-
fessora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso e  Zé Inácio Lula.  Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Ana do Gás, César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Neto Evangelista, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Roberto Costa, Wendell Lages 
e Zito Rolim. 

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Declaro aberta a Sessão Remota. Lê Ata. 

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 063 /2021  
São Luís, 09 de junho de 2021.

1. Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que autoriza o 
Poder Executivo a celebrar Termos Aditivos aos Contratos de Emprés-
timos Externos nº 2304/OC-BR e nº 4458/OC-BR, firmados entre o Es-
tado do Maranhão e o Banco Internacional de Desenvolvimento - BID, 
para estabelecimento do disposto no art. 29 da Lei Complementar nº 
178, de 13 de janeiro de 2021, e na Resolução nº 15, de 16 de abril de 
2021, do Senado Federal.

O art. 2º da Resolução nº 15, de 16 de abril de 2021, do Senado 
Federal, autoriza a formalização de aditamentos contratuais às opera-
ções de crédito externo da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e de suas respectivas administrações indiretas, cuja 
finalidade seja a substituição da taxa de juros aplicável, quando essa 
basear-se na London InterBank Offered Rate (LIBOR) ou na European 
Interbank Offered Rate (EURIBOR), por outras que vierem a substituí-
-las no mercado internacional e que sejam validadas tanto pelo organis-
mo financeiro internacional credor e signatário da operação de crédito 
quanto pelo Ministério da Economia.

A substituição decorre do fato de a Taxa LIBOR apresentar vul-
nerabilidades e riscos para a estabilidade financeira, em especial pela 
possibilidade de manipulação do valor. De modo que, em 2013, o G20 
criou o Grupo Diretor do Setor Oficial (OSSG), que convocou ban-
cos centrais e autoridades regulatórias para revisar as principais taxas 
de juros de referência, delimitando-se, à época, que, considerando as 
implicações jurídicas, operacionais e financeiras para os participantes 
do mercado, setor público e privado, a transição da LIBOR para taxas 
livres de risco (TLR) se realizaria no ano-calendário de 2021.

É esta a situação dos Contratos de Empréstimos Externos 
nº 2304/OC-BR e nº 4458/OC-BR, firmados entre o Estado do 
Maranhão e o com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), para implantação, respectivamente, do Projeto de 
Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 
(PROFISCO I) e do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do 
Estado do Maranhão (PROFISCO II), nos termos da Lei Estadual 
nº 8.737, de 28 de dezembro de 2007, e da Lei Estadual nº 10.708, de 
27 de outubro de 2017.

Nesse contexto, é essencial a edição de lei estadual que autorize 
o Estado do Maranhão a formalizar os aditamentos dos Contratos de 
Empréstimo Externos firmados junto ao BID, visando à substituição da 
taxa LIBOR pela taxa SORF.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a 
importância da proposta legislativa em apreço, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 307 / 2021

Autoriza o Poder Executivo a ce-
lebrar Termos Aditivos aos Contratos de 
Empréstimos Externos nº 2304/OC-BR e 
nº 4458/OC-BR, firmados entre o Esta-
do do Maranhão e o Banco Internacional 
de Desenvolvimento - BID, para estabe-
lecimento do disposto no art. 29 da Lei 
Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 
2021, e na Resolução nº 15, de 16 de abril 
de 2021, do Senado Federal.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termos 
aditivos aos Contratos de Empréstimos Externos nº 2304/OC-BR e nº 
4458/OC-BR, firmados entre o Estado do Maranhão e o Banco Interna-
cional de Desenvolvimento - BID, nos termos da Lei Estadual nº 8.737, 
de 28 de dezembro de 2007, e da Lei Estadual nº 10.708, de 27 de 
outubro de 2017.

Art. 2º Os aditivos de que trata esta Lei terão por finalidade a 
substituição da taxa LIBOR (London Interbank Offered Rate) pela taxa 
SORF (Secured Overnigh Financing Rate), mediante a observância dos 
termos e condições estabelecidos pelo art. 29 da Lei Complementar nº 
178, de 13 de janeiro de 2021, e pela Resolução nº 15, de 16 de abril de 
2021, do Senado Federal, para alteração das condições dos contratos.

Art. 3º Os instrumentos contratuais que formalizarem os adita-
mentos previstos nesta Lei deverão conter cláusula prevendo o compro-
misso de buscar a manutenção do equilíbrio econômico ou a ausência 
de transferência de proveito econômico entre o credor e o devedor da 
operação.

Art. 4º Os aditamentos contratuais de que trata essa Lei não se 
sujeitam:

I - à observância dos limites globais para o montante da dívida 
pública consolidada fixados na Resolução nº 40/2001 do Senado Fe-
deral;

II - ao processo de verificação e ao atendimento de limites e con-
dições para operações de crédito estabelecido na Resolução nº 43/2001 
do Senado Federal; e

III - ao atendimento dos limites e condições para a concessão de 
garantia pela União estabelecidos na Resolução nº 48/2007 do Senado 
Federal, dispensando-se sua verificação.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover 
as modificações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumpri-
mento do disposto nesta Lei. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº 064/2021                                              
São Luís, 09 de junho de 2021.

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 

e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pa-
decer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 027/2021, 
que estabelece as diretrizes para a Campanha Estadual de Vacinação da 
COVID-19, e dá outras providências.

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

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

Atenciosamente,
FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 
027/2021, que estabelece as diretrizes 
para a Campanha Estadual de Vacinação 
da COVID-19, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
027/2021.

RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por objetivo estabe-

lecer as diretrizes para execução de “Campanha Estadual” destinada a 
promover a imunização da população maranhense contra a COVID-19, 
nos seguintes termos:

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a imunização da po-
pulação no âmbito do Estado do Maranhão, obedecendo os seguintes 
parâmetros:

I - critérios de priorização da imunização baseados em evidências 
científicas e em critérios sanitários e sociais;

II - previsibilidade de recursos operacionais e financeiros para 
aquisição, distribuição e aplicação das doses vacinais;

III - proteção da integridade do sistema de saúde e infraestrutura 
para a continuidade dos serviços de saúde;

IV - redução da morbidade e mortalidade graves associadas ao 
COVID-19 protegendo as populações de maior risco;

V - diminuição da transmissão da infecção na comunidade e a 
busca por imunidade coletiva através da imunização;

VI - garantia de vacinação prioritária em áreas vulneráveis em 
áreas de grande densidade demográfica.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, será divulgada periodicamente nos 
sítios institucionais na internet a relação do quantitativo de vacinas 
adquiridas ou recebidas pelo Estado, o Laboratório de origem, os 
custos despendidos, os grupos elegíveis e o município onde ocor-
reu ou ocorrerá a imunização, a informação e o percentual sobre 
o atingimento da meta de vacinação, bem como os dados sobre a 
aquisição, o estoque e a distribuição dos insumos necessários à apli-
cação das vacinas. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
[grifo nosso]
Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção à 

propositura pelas razões a seguir delineadas.
Como é sabido, o Sistema Único de Saúde corresponde ao con-

junto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, que tem como 
princípio regente, dentre outros, o da descentralização político-admi-
nistrativa (art. 198, I, da Constituição Federal e art. 7º, IX, da Lei Fe-
deral nº 8.080, de 19 de setembro de 1990).

A descentralização impõe a redistribuição de competências (res-
ponsabilidades) entre os entes federados no que tange às ações e ser-

viços de saúde, pois parte do pressuposto de que as decisões devem 
ser tomadas o mais próximo do local onde se encontra o problema que 
demanda medidas sanitárias, devendo-se observar, contudo, as diretri-
zes nacionais.

Em razão da gestão tripartite do Sistema Único de Saúde, 
as campanhas de vacinação em todo o território nacional devem 
seguir as estratégias do Plano Nacional de Imunização, instituído 
pela Lei Federal nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, e as demais 
orientações oriundas do Ministério da Saúde. 

A vacinação contra a COVID-19 segue, em todo o Brasil, a mes-
ma lógica. 

Por essa razão, não existe uma “Campanha Estadual” de Va-
cinação contra a COVID-19, mas sim a execução pelos demais entes 
federados (Estados, Distrito Federal e municípios), no âmbito de suas 
respectivas competências constitucionais, do Programa Nacional de 
Imunização, instituído pela Lei Federal nº 6.259, de 30 de outubro de 
1975. 

O art. 13, caput e § 1º, da Lei Federal nº 14.124, de 10 de março 
de 2021, expressamente prevê que a aplicação das vacinas contra a CO-
VID-19 observará o previsto no Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19, o qual é atualizado e coordenado pelo 
Ministério da Saúde.

Em que pese ser possível a realização de adaptações regionais 
(desde que fundamentadas em critérios técnicos e científicos e nos prin-
cípios da prevenção e precaução), o estabelecimento de diretrizes e 
parâmetros para imunização é de competência da União visto que, 
nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 6.259/1975 e do art. 16, inciso 
III, alínea “c”, e inciso VI, da Lei Federal nº 8.080/90, cabe à dire-
ção nacional do Sistema Único de Saúde a definição e coordenação das 
ações e estratégias relativas à vigilância epidemiológica.

Assim, considerando que as campanhas de imunização seguem 
diretrizes nacionais, forçoso reconhecer a necessidade de veto ao seu 
art. 1º do Projeto de Lei nº 027/2021, haja vista sua total incompatibi-
lidade com os princípios constitucionais que regem o Sistema Único 
de Saúde e o Plano Nacional de Imunização e que atribuem à União a 
competência para coordenar as campanhas nacionais de imunização.

Pelas mesmas razões, há de ser negada sanção ao art. 2º da pro-
posta legislativa vez que a obrigatoriedade de divulgação, na internet, 
de informações acerca do quantitativo de vacinas adquiridas pelo Esta-
do, laboratório produtor, custo financeiro, grupos de vacinação, municí-
pio de destino, dados de aquisição, estoque e distribuição já decorre do 
art. 14 da Lei Federal nº 14.124, de 10 de março de 2021.

Registre-se, por oportuno, que a Secretaria de Estado da Saúde 
efetivamente disponibiliza, em seu site oficial, dentre outras informa-
ções, o quantitativo de doses da vacina contra a COVID-19 recebidas 
e distribuídas, bem como indica a região a que os imunizantes foram 
destinados. 

Em cumprimento ao dever de transparência administrativa e ao 
art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o Estado do 
Maranhão também disponibiliza informações acerca dos gastos realiza-
dos para cumprimento de seu dever constitucional de garantir o direito 
à saúde.

Por todo o exposto, verifica-se a impossibilidade jurídica de san-
ção da proposta legislativa em apreço. Interpretação diversa conflitaria 
com o texto constitucional vigente e implicaria desrespeito ao Princípio 
da Superioridade Normativa da Constituição cuja ideia central consiste 
na soberania do texto constitucional no ordenamento jurídico vigente, 
bem como na obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e 
atos normativos a ela. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me fizeram ve-
tar integralmente o Projeto de Lei nº 027/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JUNHO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA, 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 306/2021

Estabelece medidas de proteção 
às vítimas de violência sexual nos atos 
processuais.

AASSEMBLEIALEGISLATIVADOESTADODO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º-Torna-seobrigatório, no âmbito do Estado do Mara-
nhão, o acompanhamento de Advogados(as)/Defensoria Pública, a to-
das as mulheres vítimas de violência sexual, em todos os atos proces-
suais criminais.

Artigo 2º -A oitiva de vítimas de violência sexual, além da pre-
sença de um Advogado(a)/Defensoria Pública, obrigatoriamente deve 
ser por meio de depoimento especial, como ocorre nos termos da Lei 
Federal n. 13.431/17, preferencialmente por uma profissional especia-
lizada.

Artigo 3º -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DOPALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN”, em 09de Junho de 2021. - MICAL DA-
MASCENO - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A violência sexual, especialmente durante a pandemia tem al-
cançado níveis alarmantes. No Brasil, a cada oito minutos uma mulher 
sofre um estupro, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 
Vítimas fragilizadas, envergonhadas e amedrontadas, o que ocasiona 
um índice de subnotificação entre 10%a 35%, fato que potencializa ain-
da mais a necessidade da intervenção estatal na defesa às vítimas de 
violência sexual.

Salienta-se, de outro lado, que embora a União detenha a compe-
tência privativa para legislar sobre direito processual penal, conforme 
art. 22, I, da Constituição Federal, compete aos Estados, concorrente-
mente com a União, legislar sobre procedimentos em matéria processual 
(art. 24, XI, CF), sendo esse, exatamente o objeto do presente projeto.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que 
os Estados podem legislar sobre tais circunstâncias, sem invadir a com-
petência da União, desde que não se trate questões típicas de processo 
como competência, prazos, recursos, provas, etc.

Esse foi o entendimento na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 4337, que questionou a Lei Estadual de São Paulo nº 13558/2009, 
que determina a proteção às vítimas e testemunhas nos procedimentos 
de boletim de ocorrência e inquérito policial.

Semelhantemente na ADI n. 6039, que por sua vez, questionava 
a lei do Estado do Rio de Janeiro nº 8008/2018, dispondo que vítimas, 
menores, de violência sexual sejam atendidas por peritas mulheres. 

Assim, podem os Estados, notadamente o do Maranhão, legislar 
sobre tais questões, qual seja, a proteção mais eficiente às vítimas de 
violência sexual nos atos processuais que tenham de participar, desde o 
inquérito policial até final da ação penal. 

O acolhimento e proteção das vítimas de violência sexual é de 
suma importância e cabe ao Estado protegê-las, motivo pelo qual de-
monstramos a extrema relevância da medida aqui proposta e contamos 
com o pleno apoio dos Senhores Parlamentares para a rápida aprovação 
deste Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DOPALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 09de Junho de 2021. - MICAL DA-
MASCENO - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021 /2021

Concede a Medalha de Mérito 
Legislativo José de Ribamar Oliveira 
“Canhoteiro”, a Francisco das Chagas 

Nº 308
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da Silva, popularmente conhecido como 
“FAÍSCA”. 

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo José 
de Ribamar Oliveira “Canhoteiro”, a Francisco das Chagas da Silva, 
popularmente conhecido como “FAÍSCA”. 

Art. 2º - Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 07 de maio de 2021. - ADELMO SOARES - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 
dispõe, em seu artigo 139, “c”, que a Medalha José de Ribamar Olivei-
ra “Canhoteiro”, será concedida aos cidadãos cujos trabalhos ou ações 
mereçam especial destaque na defesa e promoção do desporto do Ma-
ranhão.

No presente caso, Francisco das Chagas da Silva, popularmente 
conhecido como “FAÍSCA”, é natural de Caxias – MA, nascido em 08 
de outubro de 1962, iniciou sua carreira como treinador, no Colégio 
Estadual Santos Dumont. 

Desde o início de sua carreira, já se passaram 41 anos de extrema 
dedicação ao desenvolvimento do esporte, como maior foco no atletis-
mo.

Como reconhecimento dos serviços prestados ao esporte ma-
ranhense, o Conselho Regional de Educação, concedeu registro pro-
mocional provisionado de Educação Física para “Faísca”, legalizando 
assim o exercício da profissão de treinador pelo mesmo.

Como se observa, a trajetória do “Faísca”, o faz merecedor da 
Medalha do Mérito Legislativo José de Ribamar Oliveira “Canhoteiro” 
por contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do des-
porto Maranhense.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 07 de maio de 2021. - ADELMO SOARES - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 244 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a apre-
ciação da Mesa, seja consignada nos Anais dessa Casa mensagem de 
pesar, expressando minhas condolências, abraço de conforto e solida-
riedade aos familiares e amigos da servidora da Assembleia Legislativa 
do Maranhão -ALEMA, senhora Vitória Silva Cirino, ocorrido no dia 
29 de maio de 2021 (sábado), nesta cidade de São Luís-MA, por infec-
ção humana causada pelo Covid-19. 

Exercia suas atividades profissionais na Diretoria Geral da Mesa 
desde 1978 e integrava o Sindicato dos Servidores da Assembleia do 
Maranhão – SINDSALEM, como Secretária Geral, desde a sua fun-
dação, em 2007. Sua lembrança ficará na essência da sua trajetória em 
todo o percurso de sua caminhada pelos relevantes serviços prestados 
no âmbito da ALEMA e do SINDSALEM.

Consternado, lamento profundamente o seu falecimen-
to e solidarizo-me com familiares e amigos, requerendo seja en-
viada a mensagem de condolências a família e amigos enluta-
dos.                                                                                                                                                   

      
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de junho 

de 2021. - Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO Nº 245 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois 
de ouvida a Mesa Diretora, seja consignada nos Anais desta Casa, men-
sagem de pesar pelo falecimento do senhor José Raimundo Ferreira 
Verde, ocorrido no dia 04/06/2021, nesta cidade, em consequência de 
infarto fulminante decorrente de complicações causadas pelo Covid-19. 

O nobre amigo era Diretor do Sindicato dos Servidores da As-
sembleia do Maranhão – SINDSALEM e um dos sócios fundadores 
Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
ocupou os cargos de Diretor Geral da Mesa e Diretor Legislativo em 
várias gestões.   Prestou relevantes serviços ao Parlamento Legislati-
vo, desempenhando suas funções, com muita presteza, seriedade, dedi-
cação, competência, respeito e comprometimento com o seu abnegado 
trabalho. 

Foi um servidor exemplar, pela sua dedicação e contribuição, que 
se constituem sem dúvidas, marca indelével na essência da trajetória 
da sua caminhada, deixando o seu legado em nossas lembranças, como 
homem, trabalhador e honrado. 

Consternado, lamento profundamente o seu falecimento e solida-
rizo-me com seus familiares, requerendo seja enviada a mensagem de 
condolências à família enlutada. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de junho de 2021. - 
Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO Nº 246 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa 
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime 
de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraor-
dinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 
301/2021, de minha autoria, que estabelece a prioridade para pastores, 
padres e líderes religiosos de todos os credos, no Plano Estadual de 
Imunização contra a COVID-19e dá outras providências. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de Junho de 2021. – MICAL DAMASCENO - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO Nº 247 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após a apre-
ciação da Mesa, seja consignada nos Anais dessa Casa mensagem de 
pesar aos familiares do Engenheiro Agrônomo, José Claudio Freire, 
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 27 de maio de 2021, quinta-feira, 
nesta cidade. 

Era um amigo fiel, profissional exemplar, um ser humano ímpar 
que deixa um grande legado pelos relevantes serviços prestados ao Sis-
tema de Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, como Coorde-
nador Regional da extinta Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado do Maranhão - EMATER-MA, na região de Presidente 
Dutra-MA e em São Luís-MA, como Diretor Presidente da citada em-
presa, deixando as marcas de um homem aguerrido, com  muitas lições 
de vida, profissionalismo, ética e humanidade. Sua contribuição deixa 
sem dúvidas, marca indelével na essência de sua trajetória.

Recebam seus familiares e amigos o meu abraço de conforto e 
solidariedade. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de junho de 2021. - 
Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB
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INDICAÇÃO Nº 1599 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após ouvi-
da a Mesa, seja encaminhado a presente Indicação ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, e ao Excelentís-
simo Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Marcio 
Honaiser, no sentido de viabilizar a implantação de um Restaurante 
Popular, na cidade de Matões. 

O referido pleito se dá em detrimento da necessidade em contri-
buir com a qualidade de vida de toda a população de Matões. Com a 
construção do referido Restaurante Popular, estaremos também contri-
buindo também para um maior desenvolvimento social no município, 
vez que este restaurante oferece uma alimentação saudável, equilibrada 
e por um custo bastante acessível, visando atender toda a população 
carente, bem como também todos os cidadãos que desejam e precisem. 

Entendemos que a presente solicitação é por demais oportuna, 
haja vista que busca no seu conjunto melhorar as condições gerais de 
existência das famílias residentes no município de Matões.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de junho de 2021. - Dra. Clei-
de Coutinho - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1600 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Flávio Dino /Governa-
dor do Estado do Maranhão e ao senhor Daniel Carvalho/Presidente da 
Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos –MOB, a presente 
Indicação, no sentido de implantar o Terminal de Passageiros da Baixa-
da Maranhense no Imóvel cedido pela União para as duas Cooperativas 
que operam o transporte alternativo de passageiros nas imediações do 
Anel Viário, sendo elas: Cooperativa de Transporte Alternativo e Re-
gular do Maranhão –COOPETRAMA e a Cooperativa Alternativa de 
Transporte de Passageiros da Baixada Maranhense –COOPBAMA. A 
implementação do referido Terminal trará mais dignidade para os mi-
lhares de maranhenses que utilizam diariamente o transporte alternativo 
para a baixada maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 09 de Junho de 2021 - MICAL DAMASCENO - Depu-
tado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1601 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, que seja encaminhado ofício A DIRETORIA 
DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA  TELEFONIA MÓVEL 
“OI’’, solicitando providências, no sentido de determinar A INSTA-

LAÇÃO DE UMA TORRE/ANTENA, NO POVOADO PARAÍSO, 
NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO/MA, objetivando a Implantação de 
uma  torre/antena de telefonia móvel é importante ressaltar que para ser 
possível a prestação de serviços de telecomunicações, se faz necessá-
rio a  qualidade de um bom sinal, para assim  atender as demandas da 
população, que cada vez mais faz  uso do celular para comunicação, 
trabalho e  lazer. 

O Povoado Paraíso está localizado a 37,2 (trinta e sete) quilôme-
tros da sede do município de Pinheiro, apresenta uma densidade popu-
lacional de 83 mil habitantes, base econômica, agricultura e pecuária, 
até o momento não recebeu nenhum investimento na área de telefonia 
móvel. A telefonia móvel é um segmento que cresce no País, entretanto, 
carece de mais investimentos em infraestrutura, uma vez que telecomu-
nicações e seus serviços são motores para o desenvolvimento econômi-
co e inclusão social.

A nossa propositura tem por escopo chamar a atenção da Ope-
radora “OI”, para que haja mais investimentos no município de PI-
NHEIRO (MA), de modo a reduzir as barreiras que impedem amplia-
ção dos serviços de comunicação. Dessa forma, vale ressaltar que a 
implantação do novo objeto tecnológico, acarretará benefícios de or-
dem econômica e social.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 09 Junho de 2021. - DR. LEOR-
NARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Oradores inscritos no Pequeno Expediente. 

O SENHOR DEPUTADO  ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, caros colegas deputados e deputadas 
presentes a esta Sessão Remota, estamos aqui cumprindo a nossa mis-
são, me inscrevi nesse Pequeno Expediente, senhores colegas deputa-
dos e deputadas, apenas para dizer ao povo do Maranhão, à sociedade 
maranhense, do trabalho que o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde 
tem feito, nesse momento tão importante da saúde pública do Brasil e 
do Maranhão. Eu estive na última segunda-feira, a pedido do Depu-
tado Othelino Neto, representando, enquanto Presidente da Comissão 
de Saúde, ali na inauguração da UTI de Grajaú.  Tanto eu quanto o 
Deputado Othelino Neto, quanto o Deputado Márcio Jerry, que também 
eu representei, fomos votados naquela cidade, naquela região. Quero 
fazer um breve histórico apenas para coroar esse momento importante 
de ganhos inequívocos, da sociedade grajauense. Primeiro, participei 
da concepção no momento em que o governo anterior, no momen-
to em que só se fazia a concepção da construção desse hospital. Vi a 
construção daquele hospital, depois participei pessoalmente da inau-
guração daquele hospital, veio o Governador Flávio Dino, e manteve 
aquele hospital com os seus serviços abertos e sempre ampliando esse 
serviço para o povo daquela região. Grajaú é uma grande cidade, uma 
cidade de grande potencial econômico, social, que tem questões ali de 
desenvolvimento muito importante para o Estado do Maranhão, tanto 
na agricultura quanto na indústria, na questão mineral também, é uma 
cidade importante para o Estado do Maranhão, e precisava ter essa in-
fraestrutura na área hospitalar. Segunda-feira estivemos ali junto com o 
Secretário de Saúde do Estado, Dr. Carlos Lula, com o Marcos Grande, 
Presidente da EMSERH, e outras autoridades representado ali o Depu-
tado Othelino Neto, que me ligou e me pediu que eu o representasse, 
Deputado Othelino, e eu o representei da melhor maneira possível. E 
lá vimos a entrega de uma UTI, uma das mais modernas, com equipa-
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mentos importantes, nesse momento de combate a essa grande doença, 
essa grande pandemia da covid, entregamos àquela sociedade o Hos-
pital Geral de Grajaú, com uma UTI com 11 leitos, 10 leitos normais 
e 1 de isolamento. Para atender não só a cidade de Grajaú como toda 
aquela região. E no momento também, eu quero chamar atenção, por-
que com certeza passou covid, e foi muito bem dito lá tanto pelo Marcos 
Grande quanto pelo Carlos Lula, que esse legado que fica da epidemia 
da covid, é muito importante para as populações, para sociedade, uma 
vez quer passando essa epidemia, nós teremos ali 11 leitos de UTI que, 
então, nós trataremos os nossos pacientes normalmente, ou seja, é um 
legado que deixará, apesar das coisas ruins, mas tem a parte boa tam-
bém, que a infraestrutura em todo o Maranhão, que está sendo deixado 
aí, implantada, para a assistência à saúde no período pós-covid. Então, 
eu quero aqui agradecer ao Governador Flávio Dino, ao seu Secretário 
de Estado, Carlos Lula, ao Dr. Marcos Grande, por essa inauguração. 
Eu quero agradecer em nome do povo de Grajaú e daquela região, lá 
havia vários prefeitos, tem prefeito ali de todas as cidades circunvi-
zinhas, a Câmara de Vereadores ali muito bem representada, a classe 
política muito bem representada, e todos nós fomos testemunhas desse 
grande evento, desse grande ganho para a sociedade de Grajaú. Portanto 
agradeço a todos. e mais ainda, foi anunciado naquele momento, onde 
se estava inaugurando a UTI, o Senhor Secretário de Estado da Saúde, 
Dr. Carlos Lula, também anunciou o serviço, a implantação do servi-
ço neurocirúrgico, uma vez que se deu bem, Deputado Othelino Neto, 
pode-se também implantar outros serviços, facilita outro serviço, não 
existe um serviço neurocirurgia sem ter uma UTI implantada em um 
hospital. E o Dr. Carlos Lula já anunciou a implantação do serviço de 
neurocirurgia, que é mais um ganho importante para aquela região, para 
aquela grande cidade, que é Grajaú. Portanto, os nossos agradecimentos 
a todos aqueles atores que fizeram parte desse grande evento, e nós da 
sociedade agradecemos. Outra questão, Senhor Presidente, para termi-
nar o meu tempo, eu quero aqui, eu tenho sempre falado sobre a questão 
da construção de um hospital em Amarante e nós estamos cada vez mais 
ambientando isso com o governo. Na última semana, o Deputado Már-
cio Jerry, licenciado como deputado, estivemos numa reunião fechada e 
demonstrando uma grande maturidade política. Deputado Márcio Jerry, 
Secretário da Infraestrutura, Clayton Noleto, tenho certeza também de 
que seremos acompanhados pelo Deputado Professor Marco Aurélio e 
outros deputados da região que queiram se juntar a esse grande projeto. 
Nós estamos de braços abertos para construir a várias mãos, todos nós, 
deputados estaduais e federais, que queiram contribuir com a constru-
ção daquele hospital para Amarante. Estamos abertos ali, e isso é uma 
demonstração de maturidade e de responsabilidade com a cidade e com 
a saúde de Amarante. Portanto, Secretário Clayton, eu quero agrade-
cer a sua participação nesse momento histórico também de Amarante. 
Agradecer ao Deputado federal, Márcio Jerry, por sua participação e 
aos deputados estaduais, que eu tenho certeza de que estarão dispostos 
e estão dispostos a contribuir ali para a construção desse hospital, para 
que possa servir à sua função pública de dar assistência ao povo de 
Amarante. Muito obrigado, Senhor Presidente. Eram apenas esses meus 
comentários nesta manhã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Antônio Pereira, muito grato por V.Exa. participar deste 
evento, inclusive nos representando. De fato, nós tivemos votação ex-
pressiva na cidade de Grajaú e a segunda-feira foi um momento muito 
esperado há anos pela população da cidade. Uma reivindicação antiga, 
Grajaú já tem um hospital geral há algum tempo, mas agora, com a 
UTI, há uma tranquilidade maior para a população. Então, realmente é 
um momento importante. Nesse sentido, eu cumprimento o Governador 
Flávio Dino e o Secretário Carlos Lula por terem liderado essa obra tão 
importante para Grajaú e para os municípios do entorno. Inclusive, nes-
se momento, nós, cada vez mais, observamos a importância do Sistema 
Único de Saúde, o SUS, que por tanto tempo sofreu preconceitos, como 
ainda sofre hoje, considerado o patinho feio do Sistema de Saúde, mas, 
agora, neste momento tão crítico por que passa o Brasil, tem salvado 
muitas vidas, a rede particular não tem conseguido atender à demanda, 
mesmo aqueles que têm plano de saúde ou uma condição financeira 

melhor estão precisando recorrer à rede pública que tem conseguido, 
por meio dos profissionais dedicados e competentes, salvar muitas vi-
das por conta da pandemia da covid-19. Deputado Zé Inácio Lula, por 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, bom dia a todos e a todas, aos deputados 
e demais que nos acompanham pelo sistema de comunicação da TV 
Assembleia. Primeiramente, parabenizar tanto o Deputado Antônio Pe-
reira como V. Ex.ª pelo destaque que fez de mais essa ação importante 
do governo, que é a inauguração de leito de UTI na cidade de Gra-
jaú, mostrando as ações importantes do governo Flávio Dino na área 
da saúde, levando UTI, que antes havia praticamente só em São Luís 
e Imperatriz, a várias outras cidades importantes do nosso estado, para 
várias regiões do estado. Senhor Presidente, o que me traz à tribuna, 
ao debate, é para falar sobre a aprovação da vacina Sputnik, vacina 
russa, na semana passada, pela Anvisa, e destacar que foi um passo 
importante com o objetivo de vacinar toda a população brasileira, em 
especial a população do Nordeste. Destacar que a decisão da Anvisa, 
muito embora não tenha sido uma decisão unânime, diferentemente do 
que ocorreu em decisões relativas a outras vacinas, mas foi um primeiro 
passo, foi um passo importante. Eu acho que a decisão demonstra que 
a vacina tem que ser uma das metas prioritárias dos nossos governantes 
e aí eu destaco a atuação do Consórcio Nordeste, dos governadores do 
Nordeste, como a luta do Governador Flávio Dino nessa batalha em 
favor da vacina para garanti-la em massa para a população maranhense. 
Lembro que o Governador Flávio Dino, inclusive, assim como outros 
governadores, teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que 
o governo federal, por meio da Anvisa, pudesse avaliar e liberar a uti-
lização da compra da vacina Sputnik V para o Brasil. Nós observamos 
que, após a decisão da Anvisa, continua um segmento da sociedade, 
aqueles “bolsonaristas” convictos, outros “bolsonaristas” de plantão, 
questionando a eficácia da vacina. Sabemos que essa decisão da Anvisa, 
muito embora tenha aprovado a utilização da vacina, mas aprovou com 
um viés altamente político, e nós observamos isso, primeiro, por conta 
da quantidade  que foi aprovado, aprovou para cada Estado do Nordeste 
apenas 1% da quantidade que está sendo contratada  da vacina, por 
exemplo, o Maranhão foi apenas um porcento que corresponde a 140 
mil doses, demonstrando que se a vacina, de fato, ela não tivesse efi-
cácia, seria colocar 1%  da população em risco, porque  aí essa decisão 
foi do próprio órgão federal, da própria Anvisa, ou seja, se um 1% pode 
se vacinar é porque grande parte ou toda a população pode se utilizar 
da vacina. E eu faço esse destaque, para demonstrar exatamente o que 
eu disse anteriormente, o viés político  da decisão, decisão influenciada 
diretamente pelo  Presidente Jair Bolsonaro, que todos nós sabemos que 
é um negacionista, no início da pandemia disse que era uma gripezinha, 
que não era um vírus letal, e nós já estamos aí se aproximando de 480 
mil mortes no Brasil, mortes diárias, nesses últimos dias, há mais de 
2000 mil mortes, como foi o caso das últimas 24 horas, e esse  viés 
político que acabou influenciando uma das agências mais respeitadas 
que temos no Brasil, mostra que o presidente ele se preocupou com a 
vacinação em massa no Nordeste, então é claramente evidente a preo-
cupação política com a liberação na totalidade das doses das vacinas 
que foram contratadas, senão vejamos, o presidente que é negacionista 
que disse que era uma gripezinha, disse que  a Cloroquina que resolvia, 
e está demonstrado  que  a Cloroquina não tem eficácia, que se negou a 
contratar, desde o ano passado, 50 milhões doses da Pfizer, por isso nós 
não fomos uma dos primeiros países do mundo a iniciarmos a vacina-
ção, se colocou contra a Coronavac; que  a Coronavac está vacinando  
a grande maioria da população brasileira e agora por último tem se co-
locado claramente, por questões políticas, contra a Sputnik. E eu digo 
que é uma questão política, por quê? Aprovam 1%, mas não aprova 37 
milhões de doses contratadas pelo Consórcio Nordeste. Significa o quê? 
Não  quer porque ele não tem planejamento para garantir vacinação de 
toda população brasileira, diz que vai vacinar toda população brasilei-
ra, até o final do ano, mas não tem doses suficientes contratadas e nós 
sabemos que  a vacinação de toda população vai se dar só o ano que 
vem, porque até agora vacinamos com 2 doses apenas 1% da popula-
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ção, ele usa a Anvisa para evitar que os governadores do Nordeste que 
se planejaram  para vacinar toda população não consigam vacinar em 
massa a nossa população nordestina antes do Brasil, seria vergonhoso 
para ele o Governador Flávio Dino com as mais de 4 milhões de doses 
contratadas pela Sputnik, vacinasse toda a população maranhense, antes 
de que a população do Brasil ficasse toda ela vacinada. Então por que 
autorizar 1%, e não autorizar os 37 milhões? Porque 37 milhões de 
doses da Sputnik vacina toda população adulta do Nordeste, isso é uma 
derrota política ao Presidente Jair Bolsonaro, e principalmente no nosso 
caso do Maranhão, 4 milhões de doses vacinam toda a população adulta 
maranhense. Nós que temos 7 milhões de habitantes. Então por conta da 
questão política, essa decisão que acaba indo de encontro ao interesse 
de brasileiros, contra os interesses dos nordestinos e contra os interesses 
dos maranhenses, e aqueles que, como eu disse antes, bolsonaristas de 
plantão, aqueles bolsonaristas convictos, que usam agora a vacina para 
politizar o tema, ficam questionando a eficácia da vacina... 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputado, por gentileza,  

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA -  ...em vários paí-
ses do mundo, Senhor Presidente, para concluir, eu só quero destacar 
que fiz um requerimento, solicitando informações da Marinha, para que 
nos dê explicação, dê explicação a esta Casa, à Assembleia Legislativa, 
sobre o acidente,  o incêndio que ocorreu, na semana passada, na últi-
ma sexta-feira, salvo engano, no ferryboat, o incêndio que ocorreu no 
ferryboat, já levantei informações junto a MOB, que nos garantiu que 
todas as licenças que são de competência da MOB estão atualizadas, 
estão em dia, e que a MOB inclusive já está acelerando o processo de 
licitação do sistema dos ferryboats, porque nós sabemos que só vamos 
ter ferryboat, transporte aquaviário São Luís/Cujupe e Cujupe/São Luís 
de qualidade se fizermos a licitação, e a MOB está agilizando esse pro-
cedimento. Cabe à Marinha fazer as fiscalizações que possam evitar aci-
dentes como esse ou até mesmo uma tragédia maior que, graças a Deus, 
não ocorreu porque o ferryboat estava ancorado na Ponta da Madeira. 
Então, Senhor Presidente, eu queria o seu apoio, V.Exa. que também 
tem uma atuação muito forte na região da Baixada, para que possamos 
aprovar esse requerimento, solicitar essas informações à Marinha a fim 
de que a gente possa também se posicionar junto às autoridades com-
petentes. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes. Enquanto o De-
putado Yglésio inicia o pronunciamento, o Bráulio está me informando 
aqui, eu estou vendo no grupo, que ele já está disponibilizando a ordem 
de inscrição no Pequeno Expediente, aí fica mais fácil de Vossas Exce-
lências acompanharem. Além disso, a Ordem do Dia consta no link que 
Vossas Excelências podem consultar o Projeto de Lei que está sendo 
apreciado e tem um resumo do item da pauta, mas o deputado que tiver 
alguma dúvida pode abrir o link e ler a matéria a ser apreciada. Em 
seguida, nos próximos dias vão ser incluídos também os pareceres das 
comissões técnicas e nós teremos a condição de olhar todo o projeto de 
lei, incluindo não só o conteúdo quanto os pareceres. Deputado Yglésio, 
V.Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, eu ia até fazer um comentário aqui a respeito 
da Coronavac, mas eu vou precisar, até para contextualizar porque eu 
me senti até um tanto quanto incomodado com o comentário do meu 
querido colega, Deputado Zé Inácio, em relação à fala sobre a Sputnik, 
até porque eu fui umas das pessoas que levantaram a discussão a respei-
to da aprovação da vacina aqui para o uso em caráter experimental. 
Acho que o Zé Inácio sabe muito bem que eu não sou “bolsonarista”, 
que eu não sou negacionista, então, eu vou precisar fazer alguns reparos 
importantes na fala dele. Primeira coisa, a vacina Sputnik, nós não te-
mos dados de segurança da vacina até hoje. Por que a gente não tem? 
Porque os estudos até hoje da Rússia nunca foram abertos para a revisão 
de outros pesquisadores. Surgiu um artigo no Lancet que foram coloca-
das ... que nunca foram validadas por outras publicações. O que que 
aconteceu? O Presidente Vladmir Putin, quando eles colocaram o lan-
çamento da Sputnik 5, na época, eles disseram que havia uma previsão 

de 700 milhões de doses de vacinas para o mundo, mas até hoje eles só 
conseguiram produzir 15 milhões de doses. Por que isso aí aconteceu? 
Primeiro ponto, eles têm dois laboratórios, dois grandes laboratórios 
que são conveniados com o Instituto de Gamaleya que desenvolveu, 
apenas um dos laboratórios consegue fazer o imunizante por conta da 
mínima condição logística, segundo os próprios russos. Não à toa que 
apenas 6% da população da Rússia aceitou ser vacinada com a vacina 
Sputnik V, ou seja, se a própria população do país não confia na vacina, 
é sinal de que há uma desconfiança grande em relação à segurança da 
vacina por conta do próprio povo russo, não foi o Bolsonaro que foi até 
a Rússia para fazer o povo russo desconfiar da vacina. Eu acho que há 
muito mais em relação a isso, mas vamos esquecer a política de lado, 
porque aqui em relação à medicina, saúde pública, eu falo sempre como 
um técnico e como tal eu preciso esclarecer. O que é a vacina Sputnik 
V? Primeiramente, ela foi considerada uma vacina com dois adenoví-
rus. Na primeira dose, ela tem um adenovírus e, na segunda dose, ela 
tem outro tipo de adenovírus. A fabricação da segunda dose, o segundo 
adenovírus, é muito mais complicada do que a primeira, tanto que a 
Rússia tem dificuldade de produzir a primeira dose. O que acontece? 
Eles agora inventaram uma versão Sputnik light, que apresenta apenas 
a primeira dose da vacina, ou seja, a própria Sputnik V já foi reinventa-
da recentemente na Rússia, com eficácia cerca de 12% a menos, que a 
gente tem comprovações disso. Eu tive a oportunidade, junto com a 
minha equipe, de acompanhar o julgamento técnico da Anvisa e, dife-
rente do que o Deputado Zé Inácio falou, foi um julgamento unânime, 
eles acordaram em colocar 1% das doses da vacina em caráter experi-
mental, e isso não é politicagem da Anvisa. A Anvisa é um órgão técni-
co, eu conheço o trabalho da Anvisa desde que morei em São Paulo, 
aquelas pessoas que têm lá são técnicos de altíssimo gabarito, não são 
pessoas influenciáveis politicamente, talvez a influência política tenha 
sido no sentido contrário, de permitir a colocação de uma dose de uma 
vacina desconhecida, de um instituto que não abre as suas portas para 
que outras agências sanitárias inspecionem. É o exemplo de um restau-
rante. Presidente, você chega num restaurante e você quer saber a qua-
lidade da comida, todo o restaurante ele tende a permitir que o cliente 
visite, inspecione a própria cozinha, por quê? Porque ele tem que mos-
trar as boas práticas em administração da cozinha, da mesma forma o 
laboratório que não mostra para uma agência regulatória a qualidade 
das suas instalações, ela está escondendo algum tipo de problema. Por-
tanto, nós temos hoje a previsão de mais de 70 milhões de doses da 
Pfizer, um grande imunizante, aqui no Maranhão a gente já tem cerca de 
972 mil doses da vacina da AstraZeneca, que é uma vacina muito boa, 
que, diga-se de passagem, ela reduziu brutalmente os casos de covid-19 
no Reino Unido, nos Estados Unidos, eles com  a vacinação de 48% da 
população com a vacina da Pfizer, da Janssen, e são essas as principais 
vacinas lá, eles quebraram absurdamente também, eles já estão num 
cenário  de retorno a nova  normalidade. E assim, há expectativa de 
novas vacinas no Brasil, Butanvac, vacina produzida no Ceará. Vacinas 
que vão poder ter uma comprovação científica melhor que a Sputnik, e, 
diga-se passagem, a vacina da AstraZeneca custa quatro dólares e cin-
quenta, a Sputnik custa nove dólares e noventa. Não tem sentido hoje, o 
tempo dessa discussão da Sputnik já passou, você vê que os próprios 
governadores do Consórcio Nordeste,  eles já deixaram isso aí de lado, 
vocês vão ver que não vai ter insistência disso por parte dos governado-
res, está chegando agora e vão ser aplicadas 03 milhões de doses da 
vacina da Janssen até o dia 27, porque são vacinas  que vão chegar com 
o prazo de validade um tanto exíguo,  e que vão vacinar  muitas pessoas 
com  a vantagem  de ser uma dose única  de uma vacina com mais de 
90% de eficácia. E a gente precisa é menos política, menos apontar dedo 
para dizer que o coleguinha é negacionista,  e mais análise técnica como 
essa que a gente está  fazendo. Por falar em análise técnica, hoje, mu-
dando aqui rapidinho porque acredito que esse pronunciamento tenha 
importância informativa grande para sociedade em geral, falar um pou-
quinho da Coronavac. A gente de maneira empírica tem observado que 
muitos pacientes, eles têm vacinado com duas doses da Coronavac e 
tem ido a óbito, ou tem sido entubado, os casos graves estão acontecen-
do, pacientes com duas doses da vacina. Uma vacina que inicialmente 
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prometia uma entrega de 50,08% de eficácia, com 78% de resposta em 
casos leves e 100% de proteção a óbito. Isso aí na saúde, médicos, en-
fermeiros, fisioterapeutas conversam com a gente direto, estão morren-
do muitos pacientes com duas doses de Coronavac. O que a gente ob-
servou? Saiu recentemente um estudo chamado Vedra Covid-19, que é 
um estudo que vê a eficácia da vacina em pacientes acima de 70 anos. 
O que ele observou? Ele fez um recorte de 3 faixas etárias acima de 70 
anos. O primeiro recorte, faixa etária de 70 -74 anos. O que ele obser-
vou?  Eficácia de 61,8% da Coronavac nesse subgrupo, porém, o inter-
valo de confiança, que é a faixa em que  a vacina pode funcionar, ela 
pode funcionar em 33% até 77% das pessoas, ou seja, vai ter cenário em 
que  a Coronavac entre 70 -74 anos,  vai funcionar em apenas em 33% 
das pessoas com essa primeira faixa etária. Na faixa etária de 75 a 79, a 
eficácia foi de 48%. E como é que foi o intervalo de confiança desta 
vacina? De 28% a 66%, ou seja, uma vacina que tem uma eficácia que 
pode chegar a 28% apenas em relação aos pacientes. E aí a catástrofe 
completa é quando chega na faixa etária... que nessa faixa etária tem 
apenas 28% de eficácia, e que tem um intervalo de confiança de 0,6% 
até 48%, que não dá nem para chamar de vacina nessa faixa etária. En-
tão, ontem, a gente começou a protocolar representações para as Defen-
sorias Públicas Estadual e da União, o Ministério Público Estadual, o 
Ministério  Público da União, hoje, a gente já vai mandar para  a União 
também, para que se ingressem com ações civis públicas em nível esta-
dual, em nível federal, para que a população acima de 70 anos que to-
mou Coronavac seja revacinada,  para que os profissionais de saúde  
sejam revacinados acima de 60 anos, porque são altamente expostos ao 
vírus e para que as pessoas com comorbidades também, nessa faixa 
etária acima de 60 anos sejam revacinados. Não e à toa que o Ministério 
da Saúde reduziu, vem reduzindo bastante o aporte de Coronavac nos 
seus lotes de vacinação, aqui no Maranhão, a gente tem cerca de 980 
mil doses de Coronavac já enviadas, recebidas, na verdade, 962 mil 
lotes de AstraZeneca vacinados e em torno de recebimento de mais 70 
mil doses da Pfizer que já começaram a ser distribuídos. Estamos 
chegando na verdade perto de 100 mil doses da Pfizer. Um dado 
importante, o Brasil não vacinou com segunda dose apenas 1% da po-
pulação, diferentemente do que o colega Zé Inácio falou, nós estamos 
com 23% de primeira dose e 10% de segunda dose, o que é muito pou-
co, mais isso pode ser explicado por vários fatores. A segunda dose da 
AstraZeneca, por exemplo, ela está sendo feita com dois meses de retar-
do, então isso vai aumentar esse ato mesmo, quanto mais tempo... quan-
to mais vacina da AstraZeneca e da Pfizer a gente tiver maior vai ser 
esse ato de vacinação: primeira dose e segunda dose. Então, claro que 
isso mostra o quê? Que a gente tem que avançar no processo de vacina-
ção. Então, nós vamos continuar encampando essa luta, a gente quer 
que as pessoas sobrevivam, eu mesmo perdi uma tia, no final de sema-
na, com duas doses de Coronavac há mais de mês. Sabe por quê? Porque 
as pessoas idosas chegam à conclusão de que estão vacinadas e 
começam... até a gripe elas acham: ‘não, eu já me vacinei, eu tomei as 
duas doses de Coronavac, eu estou vacinada, essa tosse que eu estou 
sentindo é uma gripe, essa febre que eu estou tendo é uma gripe’. E aí 
elas esperam uma semana, oito, dez dias para ir para o hospital. E quan-
do chegam ao hospital, morrem por desinformação. Tudo isso aí que a 
gente vai combater. As mortes dessas pessoas que estão acontecendo 
por Coronavac, com duas doses, não só por Coronavac, desculpe a ex-
pressão, mesmo com duas doses de Coronavac, para não ser injusto 
com a vacina, que funciona bem em jovens e continua sendo uma vaci-
na importante, em nenhum momento a gente quer desmoralizar a Coro-
navac, ela tem uma importância grande, mas a gente tem que deixar 
muito claro: os pacientes idosos estão desprotegidos, os profissionais da 
saúde continuam muito expostos se estiverem unicamente vacinados 
por Coronavac. Para você ter uma ideia...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Yglésio, precisamos que V.Exa. conclua, embora o pronun-
ciamento seja muito importante.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Vou concluir. Então, 
a primeira dose da Coronavac não tem nenhuma proteção, a pessoa não 
tem nenhuma proteção, é zero em relação a contrair a doença, precisa 

das duas doses. A vacina da Pfizer e da Astrazeneca, na primeira dose, 
a da Astrazeneca já dá 76% de proteção e já reduz 50% a cadeia de 
transmissão. Então, a gente tem que procurar melhores vacinas, 
vacinar os mais vulneráveis. Mantenho aqui a pauta de vacinação dos 
hipossuficientes até porque a pessoa de 38 anos que tem carro e pode ir 
para um drive-thru não é a mesma pessoa de 38 anos que mora numa 
favela, num cômodo, numa casa que tem 10 pessoas dentro, que ela 
não tem o dinheiro da passagem para ir se vacinar, ela não tem carro e 
nem moto para ir ao drive thru. Então, são essas as considerações que 
a gente tem, Senhor Presidente. Eu agradeço pelo avançar do tempo, 
peço desculpas aos colegas, mas considero que seja um pronunciamen-
to de suma importância e de caráter informativo para a gente tirar essa 
política partidária do tema vacinação e a gente gastar, concentrar nossas 
energias em vacinar o nosso povo e salvar vidas. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio e Deputado Zé Inácio, essa discussão em torno das 
vacinas é uma discussão que ainda vai durar algum tempo. As vaci-
nas contra o coronavírus foram produzidas muito rapidamente, então, 
a cada período que vai passando, nós vamos lendo análises diferentes 
com relação a uma e à outra vacina. O fato é que a preocupação do De-
putado Yglésio é pertinente. Certamente, os profissionais de saúde, es-
pecialmente os pesquisadores, estão acompanhando essa questão espe-
cífica da Coronavac. Nós precisamos, claro, ter cuidado para não criar 
um pânico nas pessoas que tomaram a vacina e achar que elas estão ab-
solutamente desprotegidas. Essa discussão só terá uma solução prática 
a partir de uma nova definição no Plano Nacional de Imunização, mas 
a provocação, claro, é útil, mas que essa discussão seja travada mesmo 
de forma científica para que, caso seja necessário, como defende com 
muita ênfase o Deputado Yglésio, que, aliás, trouxe algumas informa-
ções importantes para todos nós, possa efetivamente ser alterada para 
que não só os idosos, mas todos nós estejamos protegidos com a vacina. 
Inscrito o Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos, sem apartes. Em 
seguida, o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos. Senhor Presidente, deputados e deputadas, 
bom dia, Maranhão. Senhor Presidente, eu venho hoje de maneira bem 
tranquila, Senhor Presidente, chamar a atenção do Governador Flávio 
Dino e alertar para a falta de comando da Polícia Militar. A Polícia Mi-
litar não tem comandante, Senhor Presidente. A Polícia Militar hoje tem 
um ocupante do cargo de comandante.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo, V. Ex.ª está com alguma TV ou equipamento ligado 
além do seu monitor?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Não.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Porque está chegando um certo eco aqui, mas desculpe em interrompê-
-lo. Pode seguir.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Eu vou abrir a 
porta aqui que talvez facilite. Senhor Presidente, chamar a atenção no-
vamente, no início da minha fala, do Governador Flávio Dino e também 
dos órgãos de segurança para a falta de comando da Polícia Militar, que 
hoje não tem um comandante, tem um ocupante de cargo. A prova disso, 
Senhor Presidente, e chamar a atenção, quando ainda adolescente, tinha 
um filme cujo nome era “Aperte o cinto, o piloto sumiu”, e é a mesma 
atenção que eu chamo para a Polícia Militar. Aperte o cinto que o co-
mandante não existe. Não existe e a prova disso são os acontecimentos 
que se seguem na Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ninguém 
vê um pronunciamento, ninguém vê uma manifestação do comandante 
geral da Polícia Militar. Um militar de carreira, passou pela Academia 
Militar, chegando ao último posto da Polícia Militar, sem força nenhu-
ma, sem força nenhuma. E eu queria relatar, primeiro, nas semanas 
anteriores em que prefeitos da nossa região foram tratar diretamente 
com o Secretário de Segurança, uma questão simples da Polícia Militar, 
porque sabem que o comandante não atende uma ligação, sabem que o 
comandante não atende ninguém, assim também foi no caso em que se 
resolveu a troca de comando da Polícia Militar da cidade de Açailândia, 
não passou nada pelo o comandante,  o comandante simplesmente é 
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um figurante no cargo que ocupa  e as sequências de fatos na nossa 
região  comprovam isso. A primeira foi a dos prefeitos  que foram tratar 
diretamente de um assunto muito simples  porque nem atender ligação 
o  Comandante-Geral não atende, às vezes tem algo muito urgente  para 
se resolver  nos municípios, já vi muitos outros deputados relatarem 
o mesmo fato,  não cito o nome por questão de ética, mas precisa o 
governador estar muito atento para que as coisas cheguem nele e saiba 
das injustiças sequenciais e da falta de zelo e comando com seus funcio-
nários e seus comandados,  que o governador também é comandante da 
Polícia Militar. O fato do subtenente João Paulo, em Imperatriz, que foi 
afastado do GOE e o Comandante-Geral nunca  se manifestou e nem se 
manifesta mesmo sendo um caso de polícia,  igual eles relatam, mas o 
líder desse comando precisava pelo menos dizer o que aconteceu,  e se 
esconde totalmente. Assim também o caso do sumiço do Flávio Cabe-
leireiro, aqui na cidade de Sítio Novo, hoje, já tem 11 dias, 10 dias do 
fato, já liguei para o comandante-geral, no mínimo, 15 vezes para ele 
pedir o reforço aqui na cidade de Sítio Novo, para que vá atrás  do su-
miço desse rapaz, muito querido na cidade  de Sítio Novo, mas a Polícia 
Militar   tem  um ocupante de cargo,  não tem um comandante, Senhor 
Presidente?   Infelizmente, não se dá retorno nenhum. Mesmo sabendo 
que vários guerreiros aqui locais e a Polícia Civil dando atenção devi-
da, mas com precariedade, o Comandante-Geral poderia estar fazendo 
muito mais. Também chamo atenção da injustiça nessa semana, parece 
no dia de ontem ou antes de ontem, nessa semana, com o cabo Edivaldo 
aí em São Luís, o cabo Edivaldo está sendo perseguido na sua grande 
maioria por estar fazendo muito mais do que o próprio comandante faz 
em ajudar os policiais militares quando precisam. Eu espero que minha 
fala não atrapalhe ele mais ainda a perseguição aumente diante disso. 
Chamo atenção também, e mais grave ainda, os policiais militares do 
21º Batalhão que estão ali na Ribeira,  sem condição nenhuma, sem 
nenhuma viatura, expostos  às facções, expostos  à criminalidade, assim 
como a população, num local que não tem um banheiro, num local que 
não tem uma parede para se proteger em caso de ameaça grave  contra 
as suas vidas, sem o mínimo conforto e sem a mínima condição de 
trabalho, jogaram lá só para dizer que estão fazendo policiamento e 
policiamento não se faz assim, foi desde o início do primeiro mandato 
do Governador Flávio Dino uma preocupação em dar para os servidores 
militares da Secretaria de Segurança condições adequadas de trabalho, 
e isso é negado nesse momento ali no Povoado Ribeira, sem falar em 
outras situações. E eu queria aqui dizer que o Comandante-Geral da 
Polícia Militar tem que ter um perfil altivo e ativo, não um comandante 
que se esconde, que não atende uma ligação e que negligencia todos os 
fatos acontecidos com a Polícia Militar que poderiam passar aqui mais 
de 5 minutos, 20 minutos relatando. E os policiais militares, bombeiros 
militares, Senhor Presidente, já estão há mais quatro anos sem reajuste 
salarial, como é que seu líder, seu comandante, não consegue resolver 
simples coisas vai lutar por melhoria por esses policiais? Deixo aqui 
minha revolta, deixo aqui meu alerta ao Governador Flávio Dino que 
acompanhe de perto a falta de ação do Comandante-Geral, Pedro Ribei-
ro, no comando da Polícia Militar. Muito obrigado.    

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais pares, população do 
Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que acompanham 
por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial, bom dia, que Deus 
seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado 
do Maranhão. Senhor Presidente, eu tenho dois assuntos em pauta para 
tratar no Pequeno Expediente.  O primeiro deles é o aumento da crimi-
nalidade, o aumento da violência no Estado do Maranhão, e a forma 
inerte, a forma parada, estática do Governador Flávio Dino diante dessa 
situação. Nós temos mais de 1700 policiais prontos para servir o Estado 
do Maranhão, prontos para atuarem, já estão formados e o Governador 
Flávio Dino faz um monte de contratação temporária, um monte de car-

gos comissionados, e não nomeia os aprovados em concurso público, 
nem na Polícia Militar e nem na Polícia Civil. Ontem, o governo federal 
destinou quase 20 milhões de reais para Segurança Pública do Estado 
do Maranhão, são 103 milhões de reais para os estados do Nordeste, 
para o Ceará, Pernambuco e o Maranhão, contemplado com 20 milhões 
de reais, estamos solicitando a nomeação de todos os aprovados no 
concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil. O absurdo, a população 
submetida a marginalidade, furtos, assaltos, delitos na periferia, na zona 
rural, e as viaturas paradas em retornos, Senhor Presidente, isso é um 
absurdo!  A viatura parada no retorno, são os cones da morte, a viatura 
fica parada no retorno e a população fica à mercê da marginalidade, 
inclusive assaltaram uma UBS - Unidade de Saúde de São José de Ri-
bamar.  Isso é uma afronta ao estado de direito, isso é uma afronta ao 
Estado do Maranhão. E aí veja, qual é a saída do Governo do Estado? 
É colocar barraca, é colocar tenda, colocar uma barraca e uma tenda na 
entrada da Zona Rural, na entrada da zona de periferia, sem a mínima 
condição de atender à população e muito menos, os policiais militares. 
É assim que o Governador Flávio Dino trata os servidores públicos efe-
tivos, trata os policiais militares. Uma barraca, uma tenda, sem as mí-
nimas condições de trabalho, não tem banheiro. Na última terça-feira, 
na última segunda-feira, chuva, sol, e os policiais militares expostos a 
tudo, inclusive à marginalidade. Antes, nós tínhamos os trailers, muito 
questionados pelos policiais militares, porque ficavam abandonados, 
agora barraca é pior ainda. Eu já peguei a escala de hoje, as barracas 
continuam, a barraca na entrada da Ribeira. Isso é um desrespeito. Eu 
fui militar durante 15 anos, defendo a Polícia Militar, defendo os poli-
ciais, e é vergonhoso, é uma afronta, é humilhante, é ultrajante o que 
estão fazendo com a Polícia Militar do Estado do Maranhão. A Polícia 
Militar do Estado do Maranhão está sem comando, até hoje eu não tinha 
tocado nesse assunto, respeitando o comando da Polícia Militar, ques-
tionamentos anteriores, Deputado Yglésio, Deputado Rildo, e eu tinha 
ficado calado, mas não posso ficar calado diante da incompetência, da 
falta de comando da Polícia Militar. O Governador Flávio Dino precisa 
agir urgente! Estão humilhando, estão perseguindo policiais militares, 
tanto praça como oficiais. Nós estamos na luta defendendo praças e 
oficias da Polícia Militar, solicitando mais viaturas, solicitando o au-
mento do efetivo, que acabe com os cones das mortes nesses retornos e, 
principalmente, tem que fazer alguma coisa com essa barraca, porque 
isso é imoralidade, isso é um absurdo, isso é uma vergonha, vergonha 
para o estado do Maranhão. Se o Brasil tomar conhecimento de que a 
Polícia Militar está fazendo patrulhamento debaixo de uma barraca, de 
uma tenda como aquela, será uma vergonha nacional. A nossa luta em 
defesa da Polícia Militar, da Polícia Civil do estado do Maranhão, mais 
uma vez a nossa luta em defesa da Polícia Militar, da Polícia Civil. O 
Governador Flávio Dino tem que respeitar a segurança pública do es-
tado do Maranhão, tem que respeitar a Polícia Militar e a Polícia Civil, 
que são polícias de Estado, não de governador, vão continuar mesmo 
depois que o Governador Flávio Dino passar dizendo que ia fazer a 
mudança que não fez. Disse que ia dobrar o efetivo da Polícia Militar, 
e não fez; nomear todos os aprovados do concurso da Polícia Militar e 
da Polícia Civil, não fez; e o que nós temos é perseguição de policiais 
militares e policiais civis. Portanto, vamos continuar com a nossa voz 
firme, ativa, em defesa da Polícia Militar, dos policiais civis e militares 
do estado do Maranhão. Esse era o primeiro assunto, Senhor Presiden-
te. Segundo assunto, Senhor Presidente: imunização, vacinação. Quero 
inclusive subscrever o documento do Deputado Yglésio, sem requeri-
mento, sem indicação, com relação à revacinação, à imunização. Inclu-
sive, na semana passada, Senhor Presidente, no dia 02 de junho, nós 
apresentamos uma Indicação que recebeu o nº 1574, solicitando que o 
governo do Estado faça exame sorológico em todas as pessoas acima de 
60 anos que receberam vacinação. Por exemplo: a minha mãe tem 77 
anos, recebeu já a primeira dose e a segunda dose, mas, diante de tantas 
denúncias da população nos procurando, eu fiquei preocupado e estou 
fazendo o exame da minha mãe. Eu tenho condições de fazer o exame 
da minha mãe, ok, mas e quem não tem condições? A Dona Maria, da 
Cidade Olímpica? A Dona Júlia, da Cidade Operária? A Dona Francis-
ca, da Zona Rural, que não tem condição de fazer exame, vai ficar nessa 
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dúvida? Então, estamos solicitando ao governo do Estado do Maranhão 
para que possa fazer o exame, que vai corroborar, que vai com certeza 
ajudar pelas dúvidas, pelo que o Deputado Yglésio levantou esta sema-
na com relação à revacinação. Nós vamos ter dados técnicos, mesmo 
que ainda não tenhamos os levantamentos científicos para se ter como 
comprovação. Então, estamos solicitando que o governo do Estado faça 
exames sorológicos na população já vacinada, acima de 60 anos, e pos-
sa nos comprovar a eficácia da vacina, se já tem anticorpos. Senão, o 
Estado tem que providenciar urgentemente a revacinação, até porque 
o que está sendo prometido para a população que tem direito não é a 
vacina, é a imunização, então, se porventura, a vacina não tiver eficácia, 
a vacina não for boa, a população tem o direito à imunização e deve ser 
imunizada com uma vacina que preste o máximo possível.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, por favor, deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou 
concluir, Senhor Presidente. Estamos solicitando, Deputado Yglésio, 
que possa nos autorizar a subscrever a sua indicação, o seu requerimen-
to. Já tínhamos essa preocupação e já tínhamos levantado essa solici-
tação ao governo do Estado, para que passa fazer o exame de todos os 
que foram imunizados acima de 60 anos. Vale para todos, vale para os 
parlamentares, vale para a sociedade civil, para os idosos, todos acima 
de 60 anos que tomaram as duas doses para que possam ser testados, 
possam ser submetidos ao teste para verificar não só a eficácia e se já 
tem também os anticorpos. Para finalizar, Senhor Presidente, estamos 
fazendo inclusive um requerimento solicitando ao Governador Flávio 
Dino explicações sobre o privilégio da vacinação. Nós temos vários 
postos de vacinação, fui vacinado na semana passada, esperei a ida-
de, fui para fila, peguei uma senha e enfrentei a fila e fui vacinado. O 
Governador Flávio Dino teve o privilégio da vacinação e nós estamos 
solicitamos informações, porque senão vamos ter que solicitar inves-
tigação do Ministério Público e da Polícia Federal, a possibilidade de 
desvios de vacina e de privilégio de vacinação do Governo do Estado do 
Maranhão. Então, estamos solicitando esclarecimentos ao Governador 
do Estado sobre a sua vacinação no palácio, quer dizer que deputado 
pode solicitar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado, conclua, por gentileza, tem outros oradores.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Vou 
concluir, Senhor Presidente. Então, estamos solicitamos esclarecimen-
tos ao Governo do Estado, essa dúvida foi inclusive levantada na sema-
na passada  em um Portal de São Luís, em um site de São Luís... e nós 
estamos inclusive  solicitando  ao Governo do Estado esclarecimento de 
forma responsável, de forma correta, senão vamos solicitar ao Ministé-
rio Público e à Policia Federal  para verificar os privilégios de vacinação  
no Estado do Maranhão e a possibilidade do desvio de vacinas  do Esta-
do do Maranhão que precisa ser investigado pelo Ministério Público  e 
pela Polícia Federal.  É o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO -  
Deputado Adelmo Soares, é o último inscrito, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) - É um prazer imenso poder falar com V. Exa., mais uma vez, 
com nossos pares, amigos e companheiros que nos acompanham. É uma 
imensa alegria de poder, primeiramente, agradecer a Deus pela oportu-
nidade que está nos dando de estar aqui. Estou vindo agora da FETAE-
MA, onde junto com o Vice-Governador Carlos Brandão, o Secretário 
Rodrigo Lago, fizemos o lançamento de dois milhões de reais no edital 
do Procar, compras dos produtos agrícolas da agricultura familiar. E 
eu tenho dito que é muito orgulho dizer que foi um programa criado 
por nós, quando éramos Secretário de Agricultura Familiar e aprovado 
nesta Casa na gestão anterior. Fico feliz de poder agora ver dos agricul-
tores familiares do Maranhão tendo oportunidade ainda maior de poder 
vender ou comercializar os seus produtos da agricultura familiar. Eu 
digo sempre que comprar de quem produz e doar para quem precisa 
é um dos principais caminhos que a gente fomenta  agricultura fami-
liar no nosso Estado e faz com que  dessa forma a gente possa ajudar 

quem mais precisa, quanto mais se produz mais se compra mais se doa 
e fechamos o ciclo, evidentemente, aumenta  a cadeia produtiva geran-
do economia de qualidade e melhor qualidade de vida para população. 
Presidente, esse é o primeiro ponto, segundo ponto, eu estou muito feliz 
que V.Exa. tenha incluído na Ordem do Dia nosso Projeto de Lei que 
vai ser votado, por isso quero pedir o apoio dos nobres deputados, os 
deputados que pudessem nos ajudar, é o 162/2021, projeto que estabe-
lece a notificação compulsória em todo Estado do Maranhão em caso 
de violência ou indício de violência contra a população LGBT. É uma 
causa que nós precisamos segurar firmes, porque nós não podemos aqui 
excluir ninguém, toda hora a gente vê aí, essa semana, sendo agredidos 
por homofobia, por aqueles que praticam homofobia. E nós repudiamos 
isso e agradeço à V.Exa. por ter colocado na pauta da Ordem  do Dia, 
agradeço à Luna que foi quem nos procurou que sentou junto conos-
co que elaborou o projeto, com meu Comitê Jurídico aqui, com minha 
Assessoria Jurídica, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, 
aprovado na Comissão de Direitos Humanos e eu tenho certeza que nós 
que defendemos os direitos humanos e o poder amplo de todos nós de 
poder ir e vir,  constitucional, que a gente possa aprovar esse projeto de 
lei, e que, além disso, também garante, que faculta o uso social ou não  
dos boletins de ocorrência. É uma garantia de direito, nós precisamos 
garantir direitos às pessoas, não podemos excluir ninguém. Por isso, 
Senhor Presidente, agradeço e peço aos pares que possam nos ajudar 
nessa votação tão importante, que é a aprovação desse Projeto de Lei. 
Que Deus nos abençoe hoje e sempre, um forte abraço, continuamos 
firmes no propósito de plantar desenvolvimento e construir um Mara-
nhão de todos nós.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Relembro a todos que tem na Ordem do Dia, na versão eletrônica que 
foi encaminhada para os senhores, para as Vossas Excelências, tem um 
link, caso tenham alguma dúvida sobre o Projeto a ser apreciado. Proje-
to de Lei nº 016, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, que reconhece os 
portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do 
Estado do Maranhão, em discussão, em votação, deputados que apro-
vam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei 
nº 162, de autoria do Deputado Adelmo Soares, estabelece notificação 
compulsória, em todo o Estado do Maranhão, no caso de violência ou 
indícios de violência contra a população de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais, atendido em serviços de saúde públicos ou pri-
vados e torna facultativo, o nome do uso social. nos boletins de ocorrên-
cia. Em discussão, em votação, deputados que aprovam, permaneçam 
como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei, de autoria da Depu-
tada Helena Duailibe. A deputada está ausente. Fica transferido para a 
próxima sessão. Deputada Helena Duailibe enfrentou alguns problemas 
de saúde, mas está se recuperando, graças a Deus, e em breve estará de 
volta às atividades. Projeto de Decreto Legislativo n° 048, oriundo do 
Parecer n° 453, de autoria da CCJ (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de 
Decreto Legislativo n° 050 (lê). Em discussão. Em votação. Os depu-
tados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulga-
ção. Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n° 223, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Esse requerimento 
foi indeferido pela Mesa e o autor recorreu. Os deputados que mantêm 
a decisão da Mesa permaneçam como estão. Os que forem contrários 
se manifestem. Mantida a decisão contra o voto do Deputado Welling-
ton. Requerimento n° 255/2021, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso (lê). Deputado Wellington, eu vejo V.Ex.ª acenando, gostaria de 
encaminhar o requerimento? O item 7 da pauta. Trata-se de um requeri-
mento que foi indeferido pela Mesa e o autor recorreu. V.Ex.ª tem cinco 
minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais pares, com relação ao 
requerimento da pauta vencida no item 6, inclusive não tem mais como 
voltar, eu perdi o tempo aqui com relação a levantar e solicitar, era para 
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eu ter solicitado ao Bráulio com antecedência, e não o fiz, aí V.Ex.ª só 
anote aí, por gentileza, que eu tenho que discutir dois requerimentos, 
mas eu vou discutir só mais o 21 da pauta, o item 21 da pauta. Então 
o 7º e o 21º só para que V. Exª possa já me dar o tempo para que eu 
não fique esperando V.Ex.ª ver eu levantar o braço. Então o item 6, 
só para ratificar com relação ao posicionamento do item 6, o item 7 e 
aí o item 21, por gentileza. Então com relação ao item 6, Presidente, 
eu havia solicitado as informações do Secretário de Fazenda porque, 
na próxima semana, nós vamos ter outra pauta, já que vão aumentar o 
combustível novamente. Até o final de semana, já vai sair novamente a 
nova pauta do ato e novamente o governo do Estado mudando o preço 
de referência dos combustíveis. Então não explicou os dois aumentos 
no final do mês de maio, já estamos no início de junho, primeira quin-
zena de junho, já vai ter uma pauta novamente. Eu havia solicitado in-
formação pela Assembleia, pela tribuna da Assembleia, os documentos 
inerentes ao nosso processo legislativo, mas já estou fazendo inclusive 
também, na verdade já fiz, só não o apresentei por conta das reuniões 
da CPI, mas estou apresentando o requerimento não só na Assembleia, 
mas apresentando também o requerimento na CPI dos Combustíveis 
para que o secretário seja convocado e possa explicar esse aumento, 
os dois aumentos, um no final de maio e agora na próxima semana, no 
mais tardar na próxima semana, nessa semana ou na próxima, já vamos 
ter novamente uma nova pauta, um novo aumento dos combustíveis. 
Então a nossa luta para baixar o preço do combustível no estado do 
Maranhão, sou membro da CPI dos Combustíveis, estou na luta para 
baixar o preço dos combustíveis e uma das saídas que nós defendemos, 
a tese que nós defendemos é de que o governo do Estado possa baixar 
o ICMS dos combustíveis que com certeza nós vamos ter uma redução 
dos combustíveis. Senhor Presidente, o item 7, eu solicito aos deputa-
dos que deem atenção ao item 7, estamos solicitando à Secretária de 
Transparência e Controle, Senhora Lilian Guimarães, que encaminhe 
o documento que comprove o cumprimento dos requisitos exigidos, o 
Decreto n.º 30.636/2015, para a concessão de gratificação técnica aos 
servidores abaixo relacionados. O que está acontecendo? O governo do 
Estado tem uma grande quantidade de cargos comissionados e o mais 
absurdo, agora, além de ter vários cargos comissionados, o governo do 
Estado agora está aumentando a gratificação desses cargos comissio-
nados. Não aumentou o salário, não reajustou o salário dos servidores 
públicos efetivos do estado do Maranhão, não reajustou os salários dos 
policiais militares e dos policiais civis, não reajustou os salários dos 
servidores da Assembleia Legislativa, dos servidores do Tribunal de 
Justiça, dos servidores do Ministério Público, dos professores, como é 
que não ajustou o salários dos professores e quer reajustar, quer aumen-
tar a gratificação de cargos comissionados? Isso é um absurdo! Como 
que o Governador Flávio Dino não aumentou, não reajustou os salários 
dos professores do Estado do Maranhão e está aumentando gratificação 
de cargos comissionados, que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? 
Fazendo a farra de cargos comissionados e agora aumentando a grati-
ficação dos cargos comissionados. Estamos solicitando explicação do 
Governo do Estado, por que não aumentou o salário, não reajustou o 
salário de policiais, de professores, de servidores públicos do Estado do 
Maranhão e está aumentando a gratificação de cargos comissionados, 
já está a farra dos cargos comissionados para ficar levantando bandei-
ra no ano que vem durante as eleições, cabide de emprego, grudar no 
cabide de emprego, mamando nas tetas do governo sem realizar con-
curso público, sem nomear os aprovados do concurso e aí fica com essa 
palhaçada. Nós estamos solicitando do Governo do Estado que possa 
fazer reajuste dos servidores públicos. Nós fomos os únicos deputados 
que defendemos os reajustes de 21,7% dos servidores e hoje estamos 
começando uma pauta,  vamos convocar todos os servidores públicos, 
se está reajustando, se está aumentando a gratificação de cargos comis-
sionados,  nós estamos solicitando ao Governador do Estado, Flávio 
Dino, que possa reajustar os salários de professores e policiais e de 
todos os servidores públicos do Estado do Maranhão. Estamos entrando 
nessa pauta hoje, nessa luta hoje e vamos mobilizar todos os servidores 
públicos do Estado do Maranhão. Cadê os sindicatos dos servidores pú-
blicos? Cadê as associações de militares, cadê o sindicato dos policiais? 

Todos nós temos que lutar por esse reajuste. Se está reajustando, se está 
aumentando gratificação de cargos comissionados, estamos exigindo do 
Governador Flávio Dino o reajuste para todos os professores, todos os 
policiais, todos servidores públicos do Estado do Maranhão. Era o que 
tinha para o momento, Senhor Presidente.  

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Os deputados que mantêm a decisão da Mesa, permaneçam como 
estão. Decisão mantida com o voto contrário do Deputado Wellington, 
se alguém mais manifestou voto contrário à decisão da Mesa, e eu não 
observei aqui pelo vídeo, avisem aqui ao Bráulio. Item 21, item 8, aliás. 
Deputado Wellington, V.Exa. falou que queria encaminhar mais algum 
requerimento? Passe, por gentileza, para o Bráulio qual é este requeri-
mento. Requerimento nº 227, item 8 da pauta (lê). Em discussão, em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado. Requerimento nº 231, de autoria do Deputado Duarte Junior (lê). 
Em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Requerimento nº 234, de autoria do Deputado 
Adriano (lê). Em discussão, em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado o Requerimento. Item 11.  Reque-
rimento nº 087, de autoria do Deputado Wellington, agora são Requeri-
mentos à deliberação da Mesa.  Deputado Wellington, V. Exa. quer uma 
Questão de Ordem?  Pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Presidente, é só ratificando, nós havíamos solicitado 
para discutir o Requerimento  5 e 6,  já foram negados, e  esses outros 
Requerimentos, V. Exa. pode tirar de pauta, eu vou discutir somente o 
Requerimento de nº 21, V.Exa. pode retirar de pauta, para ficar somente 
o Requerimento de nº 21.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, os Requerimentos à deliberação da Mesa, os itens 
11 a 20, vou falar individualmente, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, estão 
retirados de pauta, a pedido do autor, da Ordem do Dia de hoje. Vamos 
para o item 12, depois seguiremos. Deputadas Andreia Martins Rezen-
de e Cleide Coutinho. Requerimento n° 230, de autoria do Deputado 
Duarte Junior (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A deputada Cleide votou pelo indeferimento. Deputada Andreia, não 
estou localizando... acho que a deputada desconectou. Requerimento 
indeferido. Item 19 da pauta. Requerimento n° 219, de autoria da De-
putada Dra. Thaiza Hortegal. Deputada está ausente. Fica transferido 
para a próxima sessão. Item 21. Requerimento nº 233, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). V.Ex.ª vai encaminhar, Deputado 
Wellington? V.Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – São 
dez minutos, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então, V.Ex.ª tem dez minutos. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente Othelino, demais pares, demais deputados, imprensa, 
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV As-
sembleia. A nossa preocupação constante e permanente com relação à 
segurança pública do estado do Maranhão. Fui militar durante 15 anos 
e especialista na área de inteligência militar, com vários cursos na área. 
Ao chegar à Assembleia Legislativa, eu trago essas impressões, eu trago 
essa minha preocupação também para a população do estado do Mara-
nhão, a nossa luta, a nossa defesa da segurança pública. Nós sempre 
deixamos bem claro, desde o nosso primeiro pronunciamento na As-
sembleia, que nós temos duas preocupações, a primeira é a segurança 
da população e a segunda é a qualidade de vida do nosso servidor públi-
co da área de segurança: o policial militar, o policial civil, o agente pe-
nitenciário. Então, nós falamos de segurança pública nessas duas ver-
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tentes, nós falamos da segurança pública da sociedade e do agente de 
segurança pública. Quando nós falamos da segurança pública da socie-
dade, da população, nós ficamos abismados com o aumento da crimina-
lidade, com o aumento da violência, o que não é normal, mas perfeita-
mente compreensível por conta da falta de investimentos do governo do 
Estado que, durante a campanha de 2014, quando então era candidato 
ou pré-candidato ao governo do Estado, em um debate, o então candi-
dato também Edinho Lobão, o governo do Estado anunciou que iria 
dobrar o efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão, mas o que 
nós observamos ao longo do tempo? Propaganda enganosa, propaganda 
mentirosa e nada mais do que falácia, o governo do gogó, e a população 
caiu no conto do vigário. Primeiro que o governo do Estado não dobrou 
o efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Gastou muito di-
nheiro com propagandas, em outdoor, em TV, em jornal, inclusive na 
caixa d’água que fica em frente à Polícia Militar do Estado do Mara-
nhão, dizendo que o Estado do Maranhão tem 15 mil policiais. É uma 
falácia, é uma inverdade, é uma mentira, o governo do Estado gastou 
muito dinheiro com propaganda mentirosa, dizendo que tem 15 mil po-
liciais militares, mas nós constatamos, nós verificamos, solicitamos in-
formação e veio um documento dizendo que o Estado do Maranhão só 
tem 11 mil policiais militares e todos aqueles policiais militares, da 90, 
da 91, 92, estão indo para a aposentadoria, estão indo para a reserva. 
Então, vai ter uma deficiência muito maior no efetivo e é por isso que 
nós cobramos do governo do Estado o aumento do efetivo. Nós cobra-
mos permanentemente, até porque o governo do Estado usou homens e 
mulheres que largaram os seus empregos, as suas empresas, largaram a 
faculdade, para fazer o concurso da Polícia Militar e foram ludibriados, 
enrolados, enganados pelo Governador Flávio Dino, que não fez a no-
meação dos 3.200 policiais, como ele anunciou na campanha de 2018. 
Passou a campanha de 2018, ele nomeou somente 1.214, e alguns ou-
tros fragmentos de policiais, ao longo dos últimos dois anos. Nós apro-
vamos no Orçamento a nomeação de 2.000 mil policiais, foi mesmo que 
nada, não nomeou. Nós já aprovamos nos últimos 5, 6 anos, todos os 
anos, a realização do concurso de bombeiros, e nada até agora, o que 
nós observamos é o comandante dos Bombeiros fazendo campanha já 
para deputado, distribuindo cestas, perseguindo policiais, perseguindo 
bombeiros, e nada foi feito até hoje. Nós temos cobrado do Governo do 
Estado a nomeação de todos os aprovados em concurso. Então, veja, a 
nossa preocupação com relação à segurança pública da população e a 
qualidade de vida dos agentes de segurança pública no Estado do Mara-
nhão, quando a gente fala da qualidade de vida, os meios para que ele 
possa trabalhar, e um deles é viatura. Nós fomos o único deputado que 
denunciamos a falta de viatura, viatura sendo rebocada e colocando em 
guincho, porque o governo não tinha pago, devendo aluguel. Nós de-
nunciamos em 2018, em 2019 e em 2020. E agora nós sentimos na pele 
a população, sente no dia a dia a falta de viatura. A falta de viatura no 
interior do Estado, e isso em Anajatuba, Itapecuru, Vargem Grande, 
Chapadinha, Imperatriz. E o absurdo que denunciamos na semana pas-
sada, na semana passada, meliantes, marginais suspeitos de cometerem 
crime sendo transportados em um gol, sendo transportado em uma via-
tura civil, em veículo civil, porque não tem viatura. Vejam a vergonha 
que nós estamos submetidos, Senhor Presidente, não tem viatura. E na 
cidade de Apicum-Açu, policiais militares transportando presos em veí-
culos civis, porque não tem viatura. Nós estamos denunciando há dois 
meses os cones da morte, as viaturas paradas em retorno, para passar a 
falsa impressão de que tem viatura, a viatura está no retorno e a viatura 
não vai para a periferia, a viatura não vai para zona rural. Uma área 
grande como a Cidade Operária com mais de 250 mil habitantes, tem 
duas viaturas, tem duas a três motos. Como é que vai fazer o policia-
mento se não tem viatura? Se não tem os equipamentos necessários para 
desenvolver as atividades. É por isso, Senhor Presidente, que estamos 
solicitando que a Mesa aprove esse requerimento, que é o requerimento 
de nº 233/2021, de nossa autoria, solicitando informação ao Secretário 
de Segurança Pública, Jefferson Portela, e ao Comandante da Polícia 
Militar do Maranhão, Coronel Pedro Ribeiro, sobre as viaturas. Nós 
queremos saber quantas viaturas tem à disposição da Polícia Militar, 
Polícia Civil. Quais são os veículos. Quais os modelos dos veículos. 

Nós queremos o número do chassi, para que nós possamos acompanhar, 
averiguar, investigar, fiscalizar. Nós queremos saber o ano e o modelo 
dessas viaturas que estão em atividade no Estado do Maranhão, bem 
como qual a delegacia e qual o batalhão responsável. Tem duas viaturas 
para Itapecuru, tem duas para Anajatuba, tem duas para Chapadinha, 
tem cinco para Imperatriz, tem uma para Apicum-Açu, para Lago Açu? 
E por que que estão transportando presos em carros civis, carros aluga-
dos? Quem tem está pagando aluguel desse carro? É a Polícia Militar? 
Com que dinheiro? É o Governo do Estado? Com que dinheiro? É a 
prefeitura que está doando esse carro para o Estado?  Então, muitas in-
formações precisam ser esclarecidas, e a principal, a inicial, a primeira 
delas, quantas viaturas tem à disposição da Polícia Militar, a Polícia 
Civil no Estado do Maranhão. Quais são essas viaturas, quais os mode-
los, placa. Ano e o Chassi dessas viaturas e os locais que elas estão 
destinadas, para que nós possamos fazer investigação, pela Comissão 
de Segurança da Assembleia, e se não tivermos as informações necessá-
rias, vamos ter que acionar os órgãos competentes, Ministério Público, 
Tribunal de Contas do Estado, pedir o apoio da Comissão de Segurança 
da OAB, então todos, todos,  precisamos saber quantas viaturas, e onde 
estão essas viaturas no Governo do Estado do Maranhão, já denuncia-
mos antes, como já falei, que as viaturas estão sendo recolhidas, rebo-
cadas, sendo retiradas das ruas, pela falta de pagamento, e hoje o Go-
vernador Flávio Dino usa de... os policiais, as viaturas, para passar falsa 
impressão para a sociedade que tem segurança, precisamos de mais 
viaturas, precisamos de efetivos, precisamos que o Governo do Estado 
dê atenção à segurança pública, a população não quer a segurança da 
propaganda, a população quer a segurança pública de verdade, quer o 
efetivo, aumentar, um efetivo fazendo patrulhamento, fazendo policia-
mento, quer viatura nas ruas, condições de trabalho digno para os nos-
sos policiais militares. E nomeação já!  Estamos solicitando o aumento 
do efetivo, aumento de viatura, melhores condições de trabalho, e no-
meação de todos os aprovados na Polícia Militar e na Polícia Civil. 
Nomeação já! Nossa luta permanente, na Assembleia Legislativa. Infe-
lizmente, o governo do Estado tem maioria, imagine se o governo do 
Estado tivesse um equilíbrio de força e nós pudéssemos aprovar os re-
querimentos, seria diferente. O governo do Estado está com os dias con-
tados, mas, infelizmente, tem a maioria na Assembleia. De 42 deputa-
dos, a luta do Deputado Wellington, nós temos o apoio do Deputado 
César Pires e do Deputado Adriano, somos poucos da oposição, mas 
estamos lutando para que os requerimentos sejam aprovados, tentando 
sensibilizar os deputados, tentando levar o conhecimento, a informação 
para os deputados a fim de que possam entender que nossa luta não é 
partidária, não é de direita, de esquerda, a nossa luta é em defesa da 
população do estado do Maranhão. Segurança pública para todos! É 
uma garantia do Estado, ninguém está pedindo nada mais do que a obri-
gação do Estado, que é garantir a segurança pública da população. Não 
é briga de esquerda, não é briga de direita, é mais efetivo, mais viaturas, 
garantia de condições dignas de trabalho para os polícias militares e 
nomeação de todos os aprovados no concurso da Polícia Militar e da 
Polícia Civil. Nomeação já! Era o que tinha para o momento, Senhor 
Presidente.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento indeferido. Item 22, Deputado Wellington. V.Ex.ª quer 
recorrer ao Plenário, é isso?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, mais uma vez, Questão de Ordem. Muito obrigado 
pela benevolência de V.Ex.ª e da Mesa, mais uma vez não foi aprovado, 
mas respeitamos a legislação, respeitamos a posição da Mesa. Infeliz-
mente, somos poucos de oposição, mas somos resistentes e estamos 
aqui na luta, podemos ser a única voz, a última voz, mas será a voz de 
resistência, de luta e de fiscalização do governo do Estado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, V.Ex.ª quer recorrer?
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – So-

licitar a apreciação do Plenário na próxima terça-feira, mais uma vez 
discutir o tema e tentar sensibilizar os deputados sobre a importância 
do tema. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Fica incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. Item 22. Requeri-
mento nº 235, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Como 
vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o requerimento. Requerimento nº 236, item 23 da pauta, de 
autoria do Deputado Adriano (lê). Deputado Adriano, V.Ex.ª está com 
a palavra. 

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Muito obrigado, Senhor 
Presidente. Bom dia, Senhor Presidente, brevemente lamentar mais 
uma vez a morte, o falecimento do nosso amigo querido, que era muito 
querido por todos os deputados, grande Verde, essa pessoa, ex-diretor 
da Mesa, trabalhou por 50 anos, nesta Assembleia e prestou serviços 
importantíssimos. Então esse requerimento é um requerimento de pesar 
pelo falecimento desse grande homem que infelizmente essa doença 
traiçoeira o levou, dentre outros nomes importantíssimos aí que se fo-
ram e que fizeram parte do quadro da Assembleia Legislativa. Então, 
em nome do Verde, também estendo a todas as perdas que nós tivemos 
na Casa Legislativa. Queria solicitar a V.Ex.ª e aos nossos colegas depu-
tados que a gente pudesse fazer um minuto de silêncio em homenagem 
ao falecimento desses servidores e servidoras, em especial ao Verde, 
que foram acometidos aí pela covid, por esta doença terrível. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Deputado Antônio Pereira está acenando. Deputado Antônio, V.Ex.ª 
está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor Presi-
dente, apenas para pedir ao autor, com a sua permissão, para subscrever 
o requerimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Adriano, V.Ex.ª autoriza a subscrição? Os deputados que 
quiserem subscrever podem acenar com a mão que nós faremos o re-
gistro aqui. O Deputado Carlinhos Florêncio, o Deputado Zé Inácio, 
a Deputada Cleide, o Deputado Zé Inácio parece que quer fazer uma 
Questão de Ordem. Deputado, V.Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Senhor Presi-
dente, eu quero só aproveitar o requerimento do Deputado Adriano, 
uma justa homenagem ao Verde, e também aproveitar para que, nesse 
minuto de silêncio, façamos ao mesmo tempo uma homenagem ao Luiz 
Pedro, ex-jornalista e militante de partido de esquerda e que também 
serviu a esta Casa e foi deputado. Eu aproveito para que a gente faça 
um Minuto de Silêncio não só em homenagem ao Verde e outros que o 
Deputado Adriano aceitou, mas também ao Deputado Luiz Pedro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Vamos... o Deputado Adriano pediu que fizéssemos um Minuto de 
Silêncio e em nome dos nossos ex-servidores que faleceram, não só do 
Verde, que foi um servidor aqui por muitos anos da Casa, estou pergun-
tando aqui ao Bráulio, me disse que foram mais de 30 anos, 50 anos, 
aliás, eu lembro dele quando fui repórter, aqui da Casa, meu pai era di-
retor, Bráulio era diretor da Mesa, nessa época, e ele já havia sido, nesse 
período era Diretor Legislativo e quando eu assumir aqui como Depu-
tado, em vários momentos, o Verde eu o chamava,  ele, gentilmente, me 
atendia, me dava orientações, inclusive sugestões de alguns Projetos de 
Lei que ele considerava interessantes. É realmente uma grande perda 
para nós todos na Assembleia e para os familiares e amigos, assim como 
o da Vitória, nós até já fizemos um Minuto de Silêncio e também mais 
recentemente do ex-Deputado e ex-Diretor desta Casa, Luiz Pedro, este 
não foi vítima de covid, teve um infarto, e as complicações decorrente 
desse infarto acabaram o levando ao falecimento. Então, são realmen-
te muitas perdas sucessivas e que nos entristece bastante. Então, peço 
que fiquemos em posição de respeito para fazer um Minuto de Silêncio 

em razão de tantos falecidos, neste caso, especificamente, ao servidor 
Verde e ao Luiz Pedro. Item 24 da pauta. Requerimento 237, de auto-
ria do Deputado Pastor Cavalcante (lê). Como vota a Deputada Cleide 
Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deferido o Requerimento. Nós vamos apreciar aqui o último item, 
em seguida, daremos posse ao Deputado Marcos Caldas. Requerimento 
240, de autoria do Deputado Zé Inácio, solicitando informações à Ma-
rinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de São Luís, sobre 
o fato do ferryboat Cidade de Pinheiro, da empresa Internacional Ma-
rítima, ter pegado fogo, na madrugada deste domingo, 6, na Ponta da 
Espera, em São Luís. Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Requerimento deferido. Senhores deputados, senhoras deputadas, o de-
putado Marcos Caldas fica dispensado de prestar juramento regimental, 
em virtude de já havê-lo feito nesta legislatura. Nos termos do artigo 5, 
parágrafo 7º, do Regimento interno. Deste modo, declaro empossado 
e apto para exercer o mandato de Deputado Estadual, conferido pelo 
povo do Maranhão. Deputado Marcos Caldas, bem-vindo de volta, se 
Vossa Excelência desejar fazer alguma saudação, peço que libere o áu-
dio para o Deputado Marcos Caldas, estamos lhe ouvindo, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) -  Bom dia a todos! Eu quero aqui fazer um agradecimento a 
todos os meus amigos, os eleitores, para que também agradecer aqui ao 
Pastor Cavalcante, por ter me dado esse voto de confiança, agradecer 
ao Senhor, Presidente, que foi um grande incentivador, para eu conti-
nuar nessa luta, agradecer também ao Senador Weverton,  que tem me 
incentivado também para continuar nessa luta, Senador este que vem 
fazendo um grande trabalho no Brasil, e pelo Maranhão. Tenho acom-
panhado aí tanto nas cidades, como aqui na capital, o seu trabalho e o 
que ele vem desenvolvendo. Essa semana mesmo, nós entregamos um 
caminhão compactador para o município de Barreirinhas e entregamos 
cestas básicas aqui nos bairros de São Luís. Para mim é uma grande 
honra participar mais uma vez dos trabalhos desse Poder Legislativo, 
que vem fazendo um grande trabalho no Maranhão, e ter como pares 
grandes deputados aqui nesta Assembleia. Eu já participo e estou par-
ticipando pelo quarto mandato, vou continuar nessa luta em benefício 
deste povo e deste Maranhão que eu tanto amo. E aqui, Presidente, dizer 
aos companheiros que estarei sempre presente para que a gente possa 
fazer um grande trabalho em benefício do Maranhão, principalmente 
do Baixo Parnaíba, onde nasci, na região dos Lençóis, e também aqui 
na ilha. Eu quero agradecer a minha família em especial, que sempre 
me apoiou, a todos os meus amigos, principalmente à classe política 
que sempre apoiou o Deputado Marcos Caldas e que vem apoiando. Eu 
quero aqui dizer que estou preparado para continuar fazendo o trabalho 
que sempre fiz, defendendo a família Caldas, que há mais de 300 anos 
faz política aqui no Maranhão. Estarei aqui para que a gente possa fazer 
um trabalho em benefício do Maranhão e do povo do Maranhão. Muito 
obrigado e um abraço a todos os nossos companheiros e a todos os 
maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Marcos Caldas, sucesso no desenvolvimento do mandato. 
Certamente servirá muito à população do Maranhão, especialmente da 
sua região do Baixo Parnaíba, onde V.Ex.ª tem forte atuação. Senhores 
Deputados, encerramos o assunto dos itens da Ordem do Dia. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°  491/2021

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando 
o deferimento do Requerimento nº 237/2021, de autoria do Deputado 
Pastor Cavalcante; 

RESOLVE:
CONCEDER 121 (cento e vinte e um) dias de licença médica 

ao Deputado Pastor Cavalcante, compreendido o período de 07 de ju-
nho a 06 de outubro do ano em curso, conforme atestado.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 

em 09 de junho de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE 
Primeira Secretária 

Deputada DRA. CLEIDE COUTINHO 
Segunda Secretária 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 490/2021, de 07 de junho de 2021, nomeando LUCIMARA 
PEREIRA DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 492/2021, de 10 de junho de 2021, nomeando ARCANGE-
LA DE JESUS MOREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

Nº 493/2021, de 10 de junho de 2021, nomeando THIAGO 
GONÇALVES DE SOUSA LIMA, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de junho do ano em curso.

RELAÇÃO DE BENS DEPUTADO MARCOS CALDAS 

 

1) PREVIDÊNCIA  

Banco do Brasil    R$ 442.089,01  

CEF                      R$ 542.266,74 

 

2) Saldos Contas Correntes: 

Banco do Brasil       Total 
Ag nº  0590-8  C/c nº    21925-8 R$    R$ 3.345,65 

Ag nº  1878-3  C/c nº   70.456-3 R$    R$ 10.910,23 

CEF 

Ag nº 3585                      C/c nº  22807-7                 R$ 515,66 

 

3) Sitio Santo Antônio Brejo R$ 270.000,00 

4) Empresa Macal 75% R$ 780.000,00 

5) 01 – som (trio elétrico) R$ 30.000,00 

6) 10 (dez) galpões, loteamento jd. São Cristóvão, qd 90, Lotes: 

01,02,03,04,05,06,07,08,09, valor R$ 185.000,000 

7) Casa são luis, localizado na rua Barão de Grajau, qd 25, nº 15, jd. Eldorado – 

Turu , R$ 830.000,00 

8) Terreno localizado no rio anil, loteamento Pq. Atenas, qd. 07, lote 05. R$ 

140.000,00 

9)  02 salas, localizadas no edifício century multi empresarial, localizado na 

avenida dos Holandeses, nº 14, qd 11-A, calhau, salas 601 e 613, R$ 

44.000,00, com duas garagens nº 17 e 48, R$ 6.000,00 

10) Ponto comercial localizado na rua 3, qd 19, nº 25,26 E 27 são Francisco, R$ 

390.000,00 

11) Relógio Rolex R$ 26.000,00 

12) Casa na cidade de barreirinhas, rua principal, povoado mangaba, R$ 

390.000,00 

13) Lancha modelo real class 300 R$ 256.094,11 

14)  Sw4 srx Toyota 2016 R$ 230.000,00 

15) Dinheiro em espécie R$ 150.000,00 

16) Imóvel de registro número 4037, n° 02, Zé Gomes / Brejo R$105.000,00 

17) Quotas do capital social da empresa M A DE C CALDAS (Piscicultura Santo 

Antônio) R$ 200.000,00 
18) CDB DI – BANCO DO BRASIL R$ 41.000,00 

19) Emprestimo empresa M A C CALDAS (Piscicultura Santo Antônio) R$ 

241.993,36 

 

   

Valor Total do Patrimônio: R$ 5.314.214,76 
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11) Relógio Rolex R$ 26.000,00 

12) Casa na cidade de barreirinhas, rua principal, povoado mangaba, R$ 

390.000,00 

13) Lancha modelo real class 300 R$ 256.094,11 
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