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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Declaro aberta a Sessão Remota (lê Ata). 

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 318 / 2021

DISPÕE SOBRE A REVACINA-
ÇÃO CONTRA A COVID-19 EM IDO-
SOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 
PESSOAS COM COMORBIDADES 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO. 

Art. 1°. Fica garantido o direito à revacinação contra o novo co-
ronavírus (Covid-19) de idosos, profissionais de saúde e pessoas com 
comorbidades no âmbito do Estado do Maranhão que comprovem a 
ausência de anticorpos após a aplicação de duas doses de imunizante 
Coronavac.

§1º. Para fins de revacinação, será obrigatório a apresentação de 
exames que comprovem a ausência de anticorpos para garantir o direito 
assegurado no caput.

§2º. Deverá ser disponibilizado imunizante com maior percentual 
de eficácia disponível para vacinação do que o da primeira vacinação.

Art. 2º. Está lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de junho de 
2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a revacinação de ido-
sos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades, no âmbito do 
Estado do Maranhão, que comprovarem a ausência de anticorpos após 
as duas doses da vacina Coronavac. Inicialmente, importante destacar a 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, 
para legislar sobre a proteção e defesa da saúde, prevista no art. 24, XII, 
da Constituição Federal, abaixo transcrito:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde”.
O desenvolvimento de vacinas em tempo recorde fez ressurgir 

a esperança de dias melhores para todos. A atenção se volta ao fato 
de vacinação em massa da população. Desde o dia 17 de janeiro de 
2021, no Brasil, iniciou-se o processo de vacinação da população. Os 
principais imunizantes aplicados na população brasileira estão sendo a 
CoronaVac, a Astrazeneca e a Pfizer. 

Embora o processo tenha sido considerado tardio quando com-
parado a outros países, houve necessidade de flexibilização de critérios 
técnicos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com vistas a 
aprovar os imunizantes. A CoronaVac, por exemplo, obteve apenas re-
gistro para uso emergencial, ao passo que a Pfizer foi a única que proto-
colou pedido para liberação em caráter definitivo.

Em estudo preliminar realizado pelo Instituto Butantan, com 13 
mil voluntários, chegou-se aos seguintes índices: 50,38% de eficácia 
geral, isso significa que 49,62% dos imunizados estão sujeitos a de-
senvolver a doença em algum grau; dos 49,62%, 78% desenvolverão a 
doença de forma leve. Sendo que 100% dos infectados e já vacinados 
pela CoronaVac estariam protegidos contra a forma grave da doença, e, 
por conseguinte, protegidos de internações e mortes.  De fato, a Dire-
toria Colegiada da Anvisa aprovou em caráter temporário o uso emer-
gencial da vacina.

O senso de urgência sobrepôs-se aos critérios técnicos, ao ponto 
da Agência de Vigilância Sanitária firmar termo de compromisso com o 
Instituto Butantan visando apresentação de informações técnicas sobre 
a imunogenicidade.  

Ocorre que pacientes idosos regularmente vacinados com as duas 
doses da CoronaVac estão evoluindo para a forma grave da doença. Em 
países que utilizaram as vacinas com melhor tecnologia, como Pfizer e 
Moderna, por exemplo, tal qual, Israel Estados Unidos e Reino Unido, 
efetivamente obtiveram o controle da doença. Nenhum desses países 
fez uso da CoronaVac.

A lei n. 10.741, de 1° de outubro de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso assegura em seu artigo 3° que o Poder Público deve 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida e à saúde. Das vacinas liberadas para uso no Brasil, a CoronaVac 
é a menos eficaz, porquanto, deveria ser evitada em idosos, por ser esse 
o grupo mais vulnerável do ponto de vista fisiológico. O cenário insta-
lado no país é propício para garantir uma terceira dose de vacinas mais 
eficientes para pacientes idosos, com comorbidades e profissionais da 
saúde com mais de 60 anos de idade. Ignorar que grande parte dos vaci-
nados podem estar sem imunização, por si, justifica a medida.

Portanto, tendo em vista o período pandêmico com a necessidade 
emergencial de garantir a fiel execução das imunizações, conclamo aos 
Nobres Pares pela aprovação do presente projeto de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de junho de 
2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 255 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
do a Mesa, seja encaminhado expediente ao PREFEITO DO MUNI-
CÍPIO DE PAULO RAMOS, ADAILSON MACHADO, solicitando 
ESCLARECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS PELOS QUAIS 
HÁ /TERCEIRIZADOS OCUPANDO VAGAS DE APROVADOS 
EM CONCURSO PÚBLICO VIGENTE, EM CLARA VIOLA-
ÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS 
TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de junho 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 257 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido 
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma 
sessão extraordinária, logo após a aprovação do presente requerimento, 
o Projeto de Lei nº 167/2021, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “Nagib Haickel”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de junho de 2021. - CIRO NETO - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 258 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido 
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma 
sessão extraordinária, logo após a aprovação do presente requerimento, 
o Projeto de Lei nº 164/2021, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “Nagib Haickel”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de junho de 2021. - CIRO NETO - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 259 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido 
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma 
sessão extraordinária, logo após a aprovação do presente requerimento, 
o Projeto de Lei nº 169/2021, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “Nagib Haickel”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de junho de 2021. - CIRO NETO - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 260 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido 
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma 
sessão extraordinária, logo após a aprovação do presente requerimento, 
o Projeto de Lei nº 171/2021, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “Nagib Haickel”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de junho de 2021. - CIRO NETO - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 261 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido 
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma 
sessão extraordinária, logo após a aprovação do presente requerimento, 
o Projeto de Lei nº 178/2021, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “Nagib Haickel”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de junho de 2021. - CIRO NETO - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 262 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvi-
do a Mesa, seja encaminhado expediente ao Governador Flavio Dino 
e ao Secretário de Segurança Pública do Maranhão, Sr. Jefferson 
Portela, solicitando que sejam afastados temporariamente os policiais 
envolvidos na morte do jovem presidutrense Hamilton Cesar Lima 
Bandeira ocorrido no último dia 18 de junho, para que seja feita as 
investigações necessárias para a elucidação das circunstâncias da morte 
do jovem, bem  como a exumação do corpo.

Se faz necessária tais medidas devido as grandes controversa so-
bre o acontecido e a grande comoção popular no município, por se tratar 
de um jovem que morava em um povoado, conhecido por todos naquele 
local, um jovem sem passagem pela polícia, um jovem especial que 
tomava medicação controlada e não oferecia risco algum para merecer 
um desfecho desta forma.

Tal solicitação também se faz necessária, tendo em vista a grande 
repercussão nacional, para que não paire dúvidas sobre a conduta po-
licial e não se torne um Calcanhar de Aquiles de nossa corporação que 
vem muito bem cuidando da nossa segurança no estado. 

Na qualidade de representante do município de Presidente Du-
tra no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção espe-
cial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BEQUIMÃO, EM 23 DE JUNHO DE 2021. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

INDICAÇÃO Nº 1709 /2021

Senhor Presidente,

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ma-
ranhão, Flávio Dino, que determine a Secretaria de Segurança do Esta-
do- SSP, por meio do secretário, Jefferson Portela, que seja realizada a 
reforma da delegacia de polícia no município de São João Batista- MA.

A presente solicitação visa melhorar a situação precária encon-
trada nas dependências do departamento de polícia desse município, 
afetando não apenas aqueles que prestam serviços, mas também seus 
usuários, com esse investimento sendo realizado teremos um ambiente 
mais confortável e salubre para todos os joaninos. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 21 DE JUNHO DE 2021- 
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1710 /2021

Senhor Presidente,

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ma-
ranhão, Flávio Dino, que determine a Secretaria de Saúde do Estado- 
SES, por meio do secretário, Carlos Lula, a realização do ¨Arraial da 
Vacinação¨ na cidade de São João Batista- MA.

A presente solicitação visa um esforço conjunto no sentindo de 
reforçar a cobertura vacinal contra a Covid-19, levando imunização as 
pessoas e salvando vidas, por meio de um mutirão onde os cidadãos 
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serão recebidos com músicas tradicionais de festa junina e comidas tí-
picas. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 22 DE JUNHO DE 2021- 
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1711 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Eduardo de 
Oliveira Lula, Secretário de Saúde do Estado- SES, solicitando vacinas 
extras contra a covid-19 para a regional de saúde do Município de Ita-
pecuru-Mirim - MA.

A adoção da providência acima tem como finalidade garantir um 
maior número de imunizados na região, possibilitando de forma intensi-
va o combate a covid-19. Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos 
competentes para contribuir no combate a covid-19, diante o exposto 
pedimos que seja atendida a indicação acima. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 22 DE JUNHO DE 2021 - 
wendell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1712 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando que seja en-
caminhado ao município de Itapecuru - Mirim o arraial da vacinação 
contra a covid-19.

O arraial da vacinação contra a covid-19 está acelerando a imuni-
zação em todo o Estado do maranhão, desta forma é de suma importân-
cia expandi-lo para mais municípios, possibilitando de forma intensiva 
a imunização da população maranhense.

A adoção da providência acima tem como finalidade garantir um 
maior número de imunizados no combate a covid-19, diante o exposto 
pedimos que seja atendida a indicação acima. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JUNHO DE 2021. - wendell la-
ges - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1713 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica da Rua 
03, recanto Verde.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 

com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de junho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1714 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica da Rua 
03, Vila Itamar.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de junho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1715 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica da Rua 
05 de Maio, Vila Itamar.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de junho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1716 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando pavimentação asfáltica da Tra-
vessa da rua 01, Recanto Verde.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 26 de junho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1717/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, ao Presidente da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão – CAEMA, o Senhor André dos Santos 
Paula, ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Na-
turais- SEMA, Senhor Diego Fernando Mendes Rolim, solicitando 
realização dos serviços de drenagem e contenção do volume de deje-
tos de esgoto, no Bairro Maracanã, advindos do Residencial Amen-
doeira.

A problemática na região já perdura há anos, com o volume de 
dejetos de esgoto do Residencial Amendoeira, do Programa Minha Casa 
Minha Vida sendo escoados para sítios vizinhos, poluindo nascentes do 
Rio Maracanã. Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes 
no local e justifica-se a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de junho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Expediente lido. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Fiquem garantidas as falas dos deputados, dos demais deputados ins-
critos no Expediente tendo em vista que às 10h30 nós iniciaremos a 
Ordem do Dia. Primeiro inscrito: Deputado Luís Henrique por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA (sem revi-
são do orador) – Bom dia, Deputados. Bom dia, Deputados e Depu-
tadas. É um prazer fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente da 
Assembleia, pela primeira vez. Eu queria saudar todos e todas nesse 
momento, para mim, novo e inaugural. A minha primeira fala no Pe-
queno Expediente da Assembleia Legislativa do Maranhão dialoga com 
uma realidade extremamente preocupante que vivemos nos últimos 
dias e nos últimos anos, principalmente depois de 2018 com a eleição 
desse presidente, estimulador de violência. Naturalmente que me re-
firo aos conflitos no campo, que essa Casa e Vossas Excelências têm 
acompanhado com preocupação tudo que envolve não só o Maranhão, 
mas a Amazônia legal como um todo, com conflitos com madeireiros, 
com conflitos com trabalhadores e garimpeiros, indígenas, comunida-
des quilombolas, todas sendo atacadas, todas sendo vilipendiadas por 
esses oportunistas, muitos deles criminosos, os grandes latifundiários. 
Já em 20129, a CPT registrava um aumento da violência no campo, um 
aumento dos conflitos agrários na Amazônia legal, já em 2019, no pri-
meiro ano do governo Bolsonaro. Não por acaso, findo aquele ano, nós 
tivemos, segundo o documento da CPT, conflitos agrários da Amazônia, 
a comparação entre 2018 e 2019, 14% a mais de assassinatos nessa 
região da Amazônia Legal, 22% a mais de tentativas de homicídios. E o 
Maranhão, para a nossa vergonha e triste constatação, era o estado que 
liderava aquele ranking, com 174 ocorrências, dados de 2019. De lá 
para cá, as coisas não se alteraram, pelo contrário, só pioram. E eu po-
deria citar aqui, por exemplo, os casos recentes de Mirador, a comuni-
dade de Rancho Grande, Monção que está envolvido em um conflito e o 
Governo do Estado está tentando mediar, está tentando fazer a sua par-
te, mas que é um problema a feito à FUNAI, e à falecida, praticamente, 
FUNAI, e ao INCRA, nas comunidades de Camacaoca, Serraria e Furo 
da Bolívia. Problemas graves que acontecem naquela comunidade de 

Monção que envolvem indígenas e trabalhadores quilombolas, traba-
lhadores também ocupantes e assentados, da reforma agrária naquela 
região e a inação dos órgãos federais, que são responsáveis por isso, ao 
estado cabe apenas mediar... também ocupantes assentados da reforma 
agrária naquela região, e a inação dos órgãos federais que são respon-
sáveis por isso, ao Estado cabe apenas mediar, colocar forças de segu-
rança para evitar que o conflito entre pequenos, neste caso é um conflito 
entre pequenos, entre indígenas e comunidades tradicionais. Em Brejo, 
nós temos também duas preocupações que envolvem conflitos de terra 
também, comunidades quilombolas e comunidades que estão em dispu-
ta com fazendeiros com grande grupo latifundiário que, é o Maratá, no 
conflito, no debate, na disputa por terras com trabalhadores tradicionais, 
lá em Brejo. E há também a cooptação de lideranças quilombolas para 
comercialização de terras naquela região com a finalidade do plantio de 
soja e outras culturas de grande extensão. Portanto, nós temos vários 
conflitos no Maranhão que merecem uma preocupação desta Casa, que 
merecem uma preocupação do Governo, pelo menos naquilo que nos 
diz respeito. Eu tenho ciência que o Presidente Othelino, por exemplo, 
abriu uma discussão aqui, e eu quero até pedir a V. Ex.ª que pudesse 
me dar acesso às informações no que diz respeito ao Código Florestal. 
V. Ex.ª tem feito debates notáveis aqui, um trabalho para que a gente 
consiga fazer uma, digamos assim, uma atualização do nosso Código 
Florestal, além de terras também é objeto de preocupação desse espaço 
legislativo, e, portanto, tudo isso nos remete a muita preocupação. O 
último dos casos, e eles se sucedem, é o assassinato do casal de traba-
lhadores rurais, Reginaldo Alves Barros e Maria da Luz Benicio, lá no 
município de Junco. Portanto, nessa primeira fala, eu gostaria de levan-
tar essa questão. Vou fazer uso dela no Grande Expediente em algum 
momento. Preciso ver com o líder a disponibilidade para isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V. Ex.ª concluiu, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA - Só mais 
um minuto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, por gentileza, Deputado. V. Ex.ª já.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA - Porque 
minha internet caiu. Eu estou no gabinete e eu estou fazendo com celu-
lar e a internet caiu. Por fim, Excelências, deputados, colegas parlamen-
tares, eu quero aqui fazer também alusão a uma outra situação que, ao 
contrário da outra que eu abordei, é de congratulação. Eu quero cum-
primentar o presidente da Caema, porque, a pedido desse parlamentar, 
do prefeito da cidade e de outros parlamentares, a cidade que vivia um 
colapso de água desde março teve, finalmente, o problema resolvido no 
sábado. E eu queria cumprimentar aqui o presidente da Caema pela efe-
tividade em atender o nosso apelo. Na quinta-feira e no sábado, havia 
uma equipe lá para resolver o problema de água que perdurava desde 
março naquela cidade. Há uma bomba provisória que dá vazão à cidade 
inteira e há uma bomba definitiva, que nós estamos fazendo indicação 
de prioridade para que ela seja instalada e, assim, o problema de água 
de Loreto seja definitivamente resolvido. Finalmente, quero comuni-
car a essa Casa que amanhã, na condição de parlamentar, faço a minha 
primeira visita à primeira cidade do Maranhão nessa condição. E que-
ro cumprimentar aqui o Deputado Vinícius Louro, meu conterrâneo de 
Pedreiras, e naturalmente. E, naturalmente, a minha primeira visita é a 
minha cidade, a cidade de Pedreiras. Embora filho de São Luís, me sinto 
filho de Pedreiras. O Deputado Vinícius sabe disso. E amanhã estarei lá 
discutindo com os artistas comum do cultural local a primeira Semana 
Samuel Barreto, um grande poeta, um grande compositor, um grande 
artista, um grande ativista cultural. E pela lei de incentivo nós estamos 
promovendo essa semana. E amanhã estarei em Pedreiras para tratar 
desse assunto e, naturalmente, prorrogamos, na sensibilidade do Go-
vernador, para que o projeto seja aprovado, que nós possamos executar 
esse projeto lá em Pedreiras como ponto de partida de uma semana que 
queremos que perdure para sempre. É isso, Presidente, muito obrigado 
pela tolerância. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, nós ainda temos oito inscritos, então eu enfatizo o 
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pedido para que tentemos utilizar apenas os cinco minutos. Professora 
Socorro Waquim por cinco minutos, sem apartes. Em seguida, o Depu-
tado Ricardo Rios. Como a Deputada Socorro parece não estar online, 
eu vou chamar logo o Deputado Ricardo Rios. Deputado Ricardo Rios. 
V. Exa. tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia! Bom dia, Senhor Presidente, Senhores Deputados, De-
putadas. Eu venho aqui, Senhor Presidente, com muita alegria, informar 
a todos os amigos e amigas de Vitoria do Mearim, a nossa cidade, que, 
nesta quinta-feira, no dia 24 de junho, deste mês, teremos a inauguração 
de mais uma escola, o Centro Educa Mais Estado do Espírito Santo. 
Inicialmente, em fevereiro do ano de 2019, eu estive reunido com o 
Secretário de Educação, Felipe Camarão, conversamos, eu fiz a solicita-
ção desta obra e realizei a Indicação ao nosso Governador Flávio Dino. 
Eu quero aqui, Presidente, em nome dos vitorienses agradecer ao nosso 
Governador que atendeu o nosso pedido. Dizer aqui que a escola foi 
totalmente reformada e ampliada e agora para servir aos estudantes vi-
torienses, em regime de tempo integral. Também anunciar aqui a todos, 
os vitorienses, Presidente, que o nosso Governador também autorizou, 
a nosso pedido, a reforma da quadra poliesportiva dessa escola, da Espí-
rito Santo, esta que vai ser inaugurada nesta quinta-feira. O Governador 
também autorizou, a nosso pedido, a reforma do prédio de outra escola, 
também no nosso município, a Escola Maria Graciana. Dizer que essas 
já iniciaram as obras e, segundo a SEDUC, serão entregues no início do 
segundo semestre. Quero aqui, Senhor Presidente, agradecer ao Gover-
nador, agradecer ao Secretário pelos investimentos em nossa cidade, na 
nossa Vitória do Mearim, por essas conquistas, e parabenizar a todos os 
beneficiados por essas novas ações governamentais em favor da educa-
ção. Então, é isto, Presidente, obrigado pela oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Dra. Thaiza Hortegal, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL (sem 
revisão da oradora) – Bom dia a todos! Bom dia aos colegas! Bom dia 
ao nosso Presidente! Bom dia a todos que estão acompanhando a Ses-
são, estou muito feliz em estar de volta, após estar me recuperando de 
um pós-cirúrgico, mas venho aqui hoje, começo lamentando quinhentos 
mil mortos que o Brasil, que o mundo, que o Brasil vem passando e 
os inúmeros casos de mortes pela covid, e louvar, louvar a Deus pela 
atitude humana, atitude de grande responsabilidade e preocupação do 
nosso Governador onde, ontem, estive presente junto ao nosso Presi-
dente Othelino, nossa Vice-Prefeita de Pinheiro, Ana Paula Lobato, 
entre outros Prefeitos, Deputados, o qual a Baixada, mais uma vez, foi 
agraciada pelo Programa Comida na Mesa, onde foram distribuídas...e 
que se possa... (inaudível).

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Thaiza está com problemas na conexão. Eu peço...

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL – 
Agradecer ao empenho...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César, V. Ex.ª é o próximo inscrito. Eu vou já chamá-lo. Em 
seguida, nós retornaremos a fala da Deputada Thaiza, que está prejudi-
cada porque a conexão está oscilando. Deputado César Pires por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus abençoe a 
todos nós. Presidente, eu declino. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César Pires declina. Próximo inscrito: Deputado Rildo Ama-
ral por cinco minutos, sem apartes. O Deputado Rildo não está online. 
Próximo inscrito: Deputado Dr. Yglésio por cinco minutos, sem apar-
tes. Deputado Dr. Yglésio, V. Ex.ª está com a palavra. Só precisa liberar 
o áudio. Deputado Yglésio, nós não estamos lhe ouvindo. Isso está sem 
áudio. Libere o áudio aí no seu terminal, Deputado. Agora libere o áu-
dio que vai dar certo. V. Ex.ª permanece sem áudio. V. Ex.ª está usando 
algum fone de ouvido, ou algum bluetooth? Eu vou passar ao próximo 
orador, Deputado, enquanto peço que alguém vá lhe auxiliar. Deputado 
Wellington do Curso por 05 minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 

revisão do orador) – Presidente, quero fazer duas considerações no 
Pequeno Expediente. A primeira delas é com relação ao aumento dos 
combustíveis. E, aí, pessoas ligadas ao Governo tentaram desmistifi-
car, tentaram mudar a pauta, mudar o assunto, dizendo que não houve 
aumento de impostos. E realmente não houve aumento de impostos, 
realmente não houve aumento de ICMS. O que houve foi a alteração da 
pauta dos combustíveis e, com isso, nos últimos 02 meses, o Governo 
do Estado já aumentou os combustíveis em mais de três vezes. Antes 
nós estávamos com o combustível de R$ 4,86. Pulou para R$ 5,14; na 
semana anterior, R$ 5,43. E agora, no dia primeiro, nós tivemos agora 
para R$ 5,51. E vamos esperar que, com certeza, a cada 15 dias, pelo 
próximo dia 30 para o dia 01 de julho, o Governo vai fazer novamente 
alteração na pauta e teremos um novo aumento de combustíveis. Sendo 
que o aumento dos combustíveis não foi na refinaria. Não é dos donos 
de postos, mas a alteração da pauta o preço médio dos combustíveis no 
Estado do Maranhão. Essa luta para baixar o preço do ICMS, baixar o 
ICMS e, consequentemente, baixar o preço dos combustíveis no Estado 
do Maranhão. Segunda pauta, Senhor Presidente, é com relação à vio-
lência. A violência tem aumentado no Estado do Maranhão, um estado 
riquíssimo, mas mal administrado, com a população empobrecida e um 
alto índice de criminalidade. Nós temos lutado desde o primeiro dia 
de mandato pela nomeação dos aprovados em concurso. Nós sempre 
falamos da segurança pública e da segurança pública nos... Primeiro: 
segurança pública da população e segundo: qualidade de vida para os 
agentes de segurança pública do Estado do Maranhão. Na última sema-
na, um assalto a um empreendimento em Imperatriz, no mesmo quartei-
rão da delegacia, ontem, uma tentativa de assalto no bairro do Vinhais, 
e assim a população do Estado do Maranhão está submetida a falta de 
segurança. Vergonhosamente, ontem, foram nomeados 7 policiais. Nós 
temos 1.750 policiais aguardando nomeação e ontem o Governo do Es-
tado faz nomeação de 7 policiais. Então, mais uma vez, a nossa luta em 
defesa população, em defesa da segurança pública e da nomeação de to-
dos aprovados nos concursos do Estado do Maranhão. Um governo de 
perseguição, um governo que tem perseguido políticos, tem perseguido 
as pessoas que não rezam sua cartilha. Prova disso que muitos jornalis-
tas, muitos blogueiros estão sendo perseguidos no Estado do Maranhão, 
inclusive por programa de rádio, de TV, tendo que sair do ar ou sendo 
retirado do ar sob perseguição do Governo do Estado do Maranhão. Era 
o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Vou chamar novamente a Deputada Thaiza, ela estava no meio do pro-
nunciamento e teve um problema com a conexão para que ela comple-
mente. Deputada Thaiza, V. Ex.ª tem três minutos para complementar o 
seu pronunciamento.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL (sem 
revisão da oradora) - Presidente, para concluir a segunda pauta, já agra-
deci ao Governador,  já agradeci o seu empenho ao grande trabalho que 
V. Ex.ª vem fazendo, mas a segunda pauta eu quero colocar é algo que, 
na última sexta-feira, o Deputado Leonardo Sá, na cidade de Pinheiro, 
usou um programa de rádio e colocou várias acusações, onde tentou 
denegrir um trabalho, denegrir uma história, denegrir, palavras de baixo 
calão sobre a minha pessoa. O qual eu quero dizer que, em primeiro 
lugar, eu acho que nós, que somos representantes do povo devemos 
respeito, devemos saber como nos pronunciar, devemos saber como 
nos colocar e dizer que você que tem acompanhado, que sua esposa 
hoje como Vice-Prefeita daquela cidade, que tem se mostrado atuante, 
presente, que tem visto o desenvolvimento, que tem visto a evolução da 
cidade e o trabalho do Prefeito Luciano, dizer que a Deputada Thaiza, 
jamais fez algo por Pinheiro, que jamais destinou algo para Pinheiro, é 
algo realmente irrelevante. E aprendi que na política nem tudo se deve 
dar resposta, mas já são altas acusações, já são várias afrontas, já são 
vários tipos de coisas que vêm sendo colocadas perante a minha pessoa 
e eu venho dizer: Deputado, não se preocupe com a Deputada Thai-
za, se preocupe em fazer o seu trabalho, se preocupe em exercer o seu 
mandato, se preocupe em representar um povo que lhe deu voto de con-
fiança. Porque eu tenho certeza que dentro da cidade de Pinheiro, tanto 
eu, Deputado Othelino, Prefeito Luciano, Vice Ana Paula e os demais 
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que tem unido forças junto ao Governo do Estado, nós temos mostrado 
trabalho. Todas as nossas Indicações estão nas nossas redes sociais. O 
Presidente bem sabe do nosso empenho em prol daquela cidade, em 
prol da região, o quanto se tem avançado. Então é algo altamente vazio. 
Foi áspero e simplesmente desprezível de resposta. Coloco isso hoje 
na tribuna para falar ao povo de Pinheiro, que conhece o trabalho, que 
conhece o empenho da Deputada Thaiza, que conhece o que nós temos 
levado, o quanto tem desenvolvido. E dizer a ele, realmente, na ausên-
cia que você está dentro da cidade de Pinheiro e com a rejeição que 
você se encontra naquela cidade, eu só posso em uma palavra dizer: é 
um ato de desespero que você está. Então não se preocupe com a De-
putada Thaiza; se preocupe em exercer o seu mandato em vez de estar 
se preocupando com o que eu posso fazer, ou fiz e deixei de fazer. E as 
demandas nossas, graças a Deus, graça ao nossos Governador, estão 
sendo sempre atendidas. Eu digo a você: faça o seu papel de deputado, 
honre o seu voto e deixe que a população, em 2022, irá dizer quem tem 
trabalhado e quem tem trabalho prestado. Porque eu simplesmente olho 
para a cidade de Pinheiro, olho para a região da Baixada e só vejo um 
grande desenvolvimento e vejo uma grande palavra hoje que resume 
esse desenvolvimento: a união, o comprometimento da força política e 
a responsabilidade dos representantes que estão unidos naquela. O meu 
muito obrigado, Presidente e a todos os outros deputados que aqui estão 
nos acompanhando.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Thaiza, muito bom vê-la de volta saudável, participando no-
vamente das sessões. Deputado Dr. Yglésio, V. Exa. tem cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Está ouvindo agora, 
meu Presidente querido?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Agora, sim, estou lhe ouvindo bem.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Olha aí que maravilha!  A gente tem que fazer um registro aqui à 
memória do Steve Jobs por esse sistema operacional da Apple.  Eles são 
muitos bons. De fato, mudou o computador. Eles funcionam realmente 
melhor. Presidente, eu venho falar um pouquinho sobre uma pauta que 
tem criado corpo que a gente levantou nesta Casa e que, por coinci-
dência, logo em seguida, começou a ganhar, inclusive, corpo nacional-
mente: a revacinação de idosos. Saiu um estudo Vebras Brasil, que está 
relacionado a eficácia da Coronavac dentro da vacinação dos pacientes 
com mais de 70 anos. Mostrou a redução da eficácia da vacina. A gen-
te pautou isso na reunião da Assembleia, na sessão da Assembleia da 
semana passada. O Ministro da saúde deu uma declaração, inclusive, 
de que a tendência é que o Ministério da Saúde não continue com a 
utilização de Coronavac para novas doses de vacina. A gente percebe 
claramente isso também com o recebimento das doses. Agente recebeu 
lotes de Coronavac agora nessa última remessa do Ministério da Saúde 
e apenas para segunda doses, então é um indicativo que eles estejam 
com tendência de descontinuação da vacina, tendo em vista esta redu-
ção da eficácia nos idosos. Nós temos entrado em contato com o Mi-
nistério Público, com a Defensoria, o Ministério Público, no primeiro 
juízo de valor, tem olhado com bons olhos essa questão da revacinação 
dos idosos, tem disparado para as Secretarias de Saúde, para Comissão 
Intergestores bipartite os ofícios necessários também buscando as infor-
mações para subsidiar. Nós temos corrido atrás de Associações para nos 
ajudarem e também temos disparado aí ofícios solicitando informações. 
Eu mesmo busquei junto a colegas discutir o assunto e a discussão tem 
ganhado corpo felizmente. Há um plano de ação em curso no Ministério 
da Saúde para vetar inclusive essa utilização da Coronavac, tendo em 
vista essa redução da eficácia em idosos. A expectativa é de que logo 
seja substituída, o próprio Butantan substitua a Coronavac pela Butan-
vac, é uma vacina com uma tecnologia superior em termo de produção 
e espera-se também em eficácia. Não poderia deixar de comentar nessa 
Sessão, Presidente, que já fiz ontem, de maneira tempestiva, nas minhas 
redes sociais, em relação ao acontecido em Presidente Dutra. É com 
grande pesar que a gente trata do caso do Hamilton, Hamilton César 
Lima, um jovem de 23 anos, filho de D. Ana, do povoado Calumbi, lá 

de Presidente Dutra, na quinta-feira passada, ele foi vítima... na verda-
de, foi um assassinato aquilo ali por três membros da Polícia Civil, três 
agentes da Polícia Civil, eu, infelizmente, recebi ontem essas imagens, 
ele foi vítima de três disparos. O disparo que o matou, entrei em contato 
com os colegas do Hospital de Presidente Dutra, com Dr. Reginaldo, 
que fez o atendimento, o disparo que matou o Hamilton foi um disparo 
no abdomem, um tiro fatal, o grande crime que o Hamilton cometeu, 
um jovem de 23 anos, que sofria de problemas psiquiátricos, que fazia 
uso de medicações antidepressivas, várias receitas nos foram apresen-
tadas pela família, foi colocar num Story de Facebook, uma frase di-
zendo que: “ele era o ídolo do tal criminoso Lázaro”. Claramente uma 
descompensação do problema psiquiátrico do rapaz, um rapaz jovem, 
franzino, que costumava brincar no povoado dele, com as crianças na 
rua, com jovens na rua, que causou uma grande comoção em Presiden-
te Dutra, levando até uma manifestação da população, agressiva, mas 
muito justa, fizeram uma queima de pneus, está prevista uma passeata 
em defesa da memória do Hamilton, amanhã, e contra a truculência, a 
violência dos agentes de polícia. Conversei com o promotor respon-
sável também, ontem, o promotor Clodoaldo, o delegado responsável 
também que foi de São Luís, já está pedindo a exumação do corpo, 
para que seja realizada uma perícia técnica, de fato, no Instituto Médico 
Legal para verificar as condições, o que foi de fato, onde foram os tiros, 
sei que um foi na coxa, um no abdômen, e o outro não sei onde foi, o 
fato é que a Polícia Militar não deu oportunidade da família registrar um 
boletim de ocorrência, a Polícia Civil, no caso, o delegado Cláudio Fer-
ro não oportunizou, me parece o relato da família que não foi contradito 
pela Polícia Civil até o momento, o delegado não  se encontrava. Então 
não houve a oportunidade deles registrarem ocorrência, ficou apenas o 
relato da Polícia Civil, dos policiais civis que inventaram uma história 
que o rapaz saiu com uma faca, o rapaz foi assassinado dentro de casa, 
sem direito a reação, com o avô de 99 anos na cama. Então, lamenta-
velmente, três tiros foram dados. Ou seja, se tivesse a oportunidade de 
mostrar, eu mandei as imagens aí. Não sei, não entendi por que não foi 
permitido colocar a imagem do rapaz. Oh, pode colocar. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio, foi autorizado, sim, a veiculação das imagens. V. 
Ex.ª vai precisar ser objetivo, porque já terminou seu tempo.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Obrigado. Vamos 
colocar aqui rapidinho, só mostrar as imagens porque é importante, a 
sociedade precisa ver. Obrigado, Presidente. Obrigado, Bráulio. Olha 
essa aqui foi a frase. Esse jovem colocou aqui. “Sou teu ídolo, Lázaro. 
Boa sorte, Lázaro” Isso aqui alguém da comunidade mandou para a de-
legacia, e os agentes foram lá fazer a execução do rapaz. Pode colocar a 
próxima foto aí. Esse era o rapaz que recebeu três tiros e foi jogado den-
tro da viatura. Pior que o tratamento dado a um animal morto, para jogar 
no Socorrão. Bateu a cabeça. Coloca mais uma foto. Aqui a escoriação. 
Colocado dentro do carro de maneira bárbara. Pode colocar. Esse aqui 
era o rapaz, franzino, 23 anos, que era a ameaça a três policiais civis 
treinados. Coloca ele com a família, por favor. Esse aqui era o rapaz. 
Claramente aqui o avó ao lado dele, 99 anos, que foi quem acompanhou 
ele ser barbaramente executado. Essa aqui é a mãe dele, a Dona Ana, 
de 41 anos, que, quando chegou em casa, recebeu a notícia do seu filho 
morto por aquela postagem ali. Ou seja, eu tenho certeza, Presidente, 
que isso não aconteceria com o filho de barão aqui na Península da Pon-
ta D’Areia. Se ele colocasse uma frase como essa, ninguém chegaria na 
casa de um barão da Península atirando dentro da casa de uma pessoa 
como essa. Lamentavelmente, a nossa Polícia Civil e nossa Polícia Mi-
litar ainda mata. E eu vou aqui, para finalizar, lamentar a volta do Carlos 
Eduardo Pereira, a volta dele aos quadros da Polícia Militar do Mara-
nhão. A volta publicada, no dia 15 de junho, por conta de uma decisão 
judicial do Dr. Nelson, juiz da Vara Militar, acusado do assassinato da 
ex-mulher, a Bruna Lícia Fonseca Pereira, de 23 anos, e do namorado 
dela, José William dos Santos Silva, de 24 anos. Caso clássico, duplo 
homicídio com feminicídio em janeiro de 2020. O soldado teve a sua 
expulsão anulada por uma decisão judicial. O processo administrativo 
foi suspenso. O juiz na decisão dele proibiu a abertura de um novo pro-
cesso administrativo até a conclusão do processo criminal. E ele está aí 
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reintegrado às forças da Polícia Militar por uma decisão judicial. Esse 
aí é o paradoxo do sistema judicial brasileiro. Quem deveria zelar pela 
segurança mata e é reintegrado às forças de segurança.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Quem deveria ser 
protegido na sua hipossuficiência é morto dentro de casa. Fica o nos-
so protesto, o nosso repúdio e nosso lamento. Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Com a palavra, o Deputado Marcos Caldas por cinco minutos, sem 
apartes. Em seguida, o Deputado Duarte Júnior. 

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, mais uma 
vez, aqui na Casa, um prazer estar com todas Vossas Excelências. E, 
hoje, Presidente, eu queria falar de uma pessoa que eu tenho acompa-
nhado e que hoje eu admiro muito. Eu queria parabenizar aqui o Sena-
dor Weverton Rocha pelo grande trabalho que vem fazendo no Senado 
e no Maranhão. Nunca se viu na história do Maranhão um senador, 
depois das eleições, percorrendo todo o Estado. Eu já andei com ele em 
mais de 50 cidades do Maranhão e todas as cidades levando obras, indi-
cações, trazendo recurso para os municípios. E ele tem feito isso, aos fi-
nais de semana, porque durante a semana, está sempre em Brasília, tra-
balhando, defendendo o trabalhador, defendendo o auxílio maior para a 
população, defendendo a vacina para que chegue ao povo maranhense. 
Nessa semana mesmo, eu estive com ele, quinta-feira, no município de 
Caxias, terra da nossa amiga Cleide Coutinho, nosso saudoso Humber-
to, onde lá entregou dez carros para os Conselhos Tutelares de várias 
cidades, entre elas, a cidade de Anapurus, Araioses, na minha região do 
Baixo Parnaíba, onde os prefeitos estiveram presentes, muitas autori-
dades, muitos deputados, Deputado Glalbert, Deputado Ciro, prefeito 
daquela região. Na sexta-feira, nós fomos até Coelho Neto, onde nós 
passamos o dia todo entregando obras. O prefeito Bruno, há seis meses 
da sua posse, vem fazendo um grande trabalho. Na cidade de Coelho 
Neto, lá o prefeito entregou para a população uma escola de 12 salas de 
aula, feito com recursos próprios, escola linda, toda montada, entregou 
lá junto com o diretor do Detran, um posto avançado do Detran, entre-
gou a primeira escola feita com os recursos do seu salário, que ele doa 
todo mês, para que seja construído escola para aquelas pessoas que não 
têm condições. Lá o seu Antônio recebeu uma casa toda equipada em 
substituição à sua casa que era feita de plástico, de lona, que não tinha 
a mínima condição de um cidadão, de uma pessoa decente morar, e lá o 
Prefeito Bruno junto com o senador Weverton, junto conosco, entrega-
mos essa casa. Eu achei muito bonito o papel do prefeito. E além disso, 
não tinha acesso e lá ele fez ruas de calçamento, fez ruas, abriu ruas 
para que pudesse chegar, inclusive a água que não tinha naquela rua. 
Também entregou uma casa para os funcionários da educação, uma casa 
onde os funcionários da educação vão passar a ter acompanhamento 
psicológico, terapia ocupacional, fisioterapia, academia, onde vão po-
der se encontrar, porque nós sabemos que os professores  fazem um 
trabalho assim de grande importância no Maranhão e muitas vezes não 
têm reconhecimento e o prefeito Bruno reformou a casa que foi doada 
por uma família antiga no município e entregou para o pessoal da edu-
cação naquele município. Então estiveram presentes com a gente o De-
putado Glalbert Cutrim, o Deputado André Fufuca, o Deputado Ciro, o 
marido da senadora Elisiane, o empresário Inácio, também esteve com 
a gente, o Francisco Oliveira, Nagib, o diretor do Detran. Também lá, 
na inauguração do posto avançado do Detran, foi dito, a pedido meu, 
que vamos construir também agora fazer uma parceria com o prefeito 
de Duque Bacelar, Flávio Furtado, que também estava presente com a 
gente, onde vamos também colocar um posto avançado do Detran. O 
Detran vem se colocando numa situação muito confortável no Mara-
nhão, onde ele leva ao cidadão que não tem a facilidade de ter um posto 
avançado do Detran. Nós vamos colocar agora um também em Brejo, 
vamos colocar em Barreirinhas, vamos colocar em Tutóia, vamos colo-
car em São Bernardo a meu pedido. E o diretor Francisco Nagib com o 
Governador Flávio Dino têm aceito e têm feito esse belíssimo trabalho 

levando para aquelas pessoas que agora não precisam mais sair da sua 
casa, nem da sua cidade para ir para a cidade vizinha para renovar uma 
carteira, para emplacar um carro, para tirar os seus documentos. Então 
agora vai facilitar para o cidadão poder ficar na sua cidade. Além disso, 
o Governo mais o Detran vão doar capacetes para os mototaxistas, vão 
doar coletes. Então é um trabalho que o Governo vem fazendo e que 
poucos fizeram. Então, senhores Deputados, eu tenho andado com o 
Senador e tenho visto o grande trabalho que o Senador está fazendo 
pelo Maranhão. Nunca se olhou um senador depois da eleição, nem 
em São Luís, imagina no interior do Maranhão. E agora o Senador We-
verton junto com a Senadora Eliziane vêm mostrando o que realmente 
um senador faz. É um senador incansável. E todas as cidades que nós 
já andamos têm recebido recursos das suas emendas. E ele tem levado. 
Esse Hospital do Amor que vai ser inaugurado em Imperatriz em 
outubro e depois... Meu tempo, não é, Presidente? Pois é, concluindo, 
também depois vai ter em Pinheiro. E nós vamos continuar andando. 
Queria aqui só deixar aqui os meus parabéns para o Senador e para toda 
a comitiva que nos acompanhou. Um abraço a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, Deputa-
das, muito respeitosamente, eu venho a esse Pequeno Expediente pedir 
a possibilidade de nós, ainda essa semana, realizarmos a reunião da CPI 
dos Combustíveis aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão. Reunião respeitando todos os protocolos médicos, reunião pre-
sencial que se torna necessária para que nós possamos dar continuidade 
a oitiva do representante do Posto Joyce, do representante da Petrobras, 
do representante da Distribuidora Ipiranga. E destaco a importância de 
nós fazermos essa reunião logo, pois, de acordo com a legislação, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da CPI findaria no dia 08 de julho. 
Ou seja, há necessidade de nós fazermos essa reunião se torna premen-
te, haja vista o fim do prazo para a conclusão dos trabalhos. E destaco, 
Senhor Presidente, dados importantíssimos que demonstram que o tra-
balho realizado pela CPI, por seus membros, tem alcançado êxito, pois, 
graças a quebra do sigilo fiscal dessas empresas, postos, distribuidoras 
de combustível no Estado do Maranhão, nós conseguimos ter acesso às 
seguintes informações. E destaco aqui, no dia 3 de fevereiro, o PMPF 
custava R$ 4,73, no dia 20 de fevereiro subiu para R$ 4,87. Valor esse 
que se manteve até o dia 15 de maio, no entanto, o valor cobrado pelas 
refinarias às distribuidoras, aos postos de combustíveis, caiu, no dia 13 
de março, de R$ 3,72 para R$ 3,46, depois caindo para R$ 3,39, no dia 
15 de maio. Eu destaco esses dados, porque, apesar das refinarias terem 
reduzido seus preços para as distribuidoras, para os postos de combus-
tíveis, apesar do PMPF não ter aumentado nem diminuído, os postos 
aumentaram um preço cobrado ao consumidor, no dia 17 de abril, de 
R$ 5,00 para mais de R$ 5,21 no dia 15 de maio, ou seja, se o PMPF 
não aumentou, se as refinarias reduziram os preços cobrados às distri-
buidoras e aos postos de combustíveis, o que justifica, Senhor Presiden-
te, os postos aumentarem preços cobrado ao consumidor? Caracteriza 
aí um aumento abusivo, de acordo com o artigo 39, inciso 5 e inciso 
10. Senhor Presidente, nós temos vários documentos, várias informa-
ções que demonstram aumento abusivo ao consumidor, que demonstra 
também indícios fortíssimos de prática de  cartel, de combinação de 
preços, combinação de preços, pois, na Cohama, por exemplo, 05 pos-
tos de combustíveis aumentam o preço de forma simultânea e quando 
reduzem, reduzem também de forma simultânea, a exemplo do que nós 
destacamos, o que ocorreu no mês retrasado, onde houve aumento no 
valor cobrado ao consumidor, nesses 05 postos, no mesmo percentual, 
no mesmo patamar e num intervalo inferior a 30 minutos. O primeiro 
posto aumentou o preço as 05h29 da manhã e o segundo posto aumen-
tou o preço as 5h34, o outro às 05h37, o outro às 05h40, ou seja, há um 
indício forte de combinação de valores. Por isso que, mais uma vez, eu 
clamo à Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, eu 
clamo a esta Casa, para que nós possamos, cumprindo todos os protoco-
los sanitários, fazer a reunião sem Assessoria de Comunicação, apenas 
com a cobertura da TV Assembleia, apenas com os membros da CPI, 
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possamos fazer a reunião para a oitiva dos representantes do posto Joi-
ce, para fazer a oitiva das distribuidoras Petrobras, e Ipiranga e assim 
concluir os nossos trabalhos e apresentar um relatório para o Ministério 
Público, para a Defensoria Pública e para o Procon, em respeito ao con-
sumidor maranhense, meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Professora Socorro Waquim, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, demais pares, internautas, maranhen-
ses, muito bom dia a todos. Os cumprimentos com alegria e com a cer-
teza de que esse cumprimento alegre vai também, de forma especial, 
ao nosso querido Deputado Marcos Caldas, da minha região também, 
aqui pertinho, ao Deputado Henrique do PT, que eu tenho certeza que 
chegam a esta Casa cheios de propósitos, com suas vozes fortes em 
favor dos maranhenses e de nossa região. Sejam bem-vindos. Senhor 
Presidente, estamos em junho de 2021, há quase já vivenciando dois 
anos de uma pandemia severa, de uma epidemia que já ceifou mais de 
500.000 brasileiros. Vidas essas, na grande maioria, economicamente 
ativas que sustentavam seus lares e que também sustentavam a econo-
mia brasileira: operários, artistas, técnicos, médicos, pastores, mães e 
pais de família. E nós temos que agradecer a Deus pela nossa vida. E 
torcemos aguardando o avançar da vacina no Maranhão. Esses dados 
de 500.000 vidas que foram ceifadas, as estatísticas indicam que seriam 
vidas que teriam, no mínimo, uma média de mais 18 anos que perma-
neça conosco aqui na terra. Assim, a gente aproveita, claro, e ressalta a 
audácia, o esforço conjunto dos governadores do Nordeste que fizeram 
no sentido de que a vacinação fosse intensa na nossa região. Mas, infe-
lizmente, ainda não atingimos um quinto dos maranhenses vacinados. É 
preciso mais. É preciso avançar mais. É preciso, principalmente, acom-
panhar a implementação da segunda dose. Porque temos visto, pelos 
dados estatísticos, que ela anda mais devagar. Tem que serem feitas 
publicidades, sim, mas eu aproveito esse momento para fazer um apelo 
especial ao Secretário de Saúde do Maranhão, doutor Carlos Lula. Eu 
sei que tem se empenhado bastante para que também planeje arraiais, 
já que estamos vivendo esse mês de junho, que é um mês culturalmente 
forte no Maranhão, que sensibiliza, arraiais de segunda dose para que 
a população venha. Porque nós temos visto esse estímulo, mas nós te-
mos visto que poucas pessoas vão se vacinar na segunda dose, ou por 
motivos culturais, ou por motivos comportamentais, ou até por falta de 
logística para voltar e obter a sua segunda dose. Garantir, sim, o maior 
percentual de condições humanas para enfrentar a covid. E eu digo isso, 
preocupada, porque a gente vai acompanhando esses dados no Brasil, 
vai acompanhando no mundo e vai acompanhando na nossa região. E a 
gente vai vendo, então, que há uma necessidade, nesse momento, não só 
de se enfrentar e avançar na vacinação como um todo, mas também no 
que diz respeito à segunda dose, à aplicação da segunda dose vacinal. 
E, com isso, certamente, se diminuir, inclusive, as estatísticas de mortes 
por falta da segunda dose, só com a primeira dose. E nessa direção, eu 
aproveito aqui para fazer uma monção de pesar pelo falecimento de 
dona Rosilda Guimarães, esposa de Napoleão Guimarães, também já 
foi falecido não por covid, que foi um grande líder político em Timom 
e no Maranhão, e foi deputado estadual desta Casa. E mesmo vacina-
da, na primeira dose, faleceu de covid. E também quero aqui fazer um 
registro importante, do senhor Almeidinha, uma figura emblemática do 
meu município, meu vizinho, político por excelência, aquele que res-
pira política e que sempre marcava a sua presença indispensável nas 
campanhas políticas do município de Timon, independente do lado que 
estava a sua torcida em determinada campanha, lá sempre vinha ele 
em sua moto e sua bandeira era a maior de todas, ele fazia questão de 
estar acompanhando, estimulando na luta política, ele faleceu também 
de covid, mesmo já tendo tomado a primeira dose. Então é com essa 
preocupação que eu trago hoje, pedindo esse reforço, essa atenção para 
a segunda dose, e para o avanço da vacinação no Maranhão.  E quero 
aproveitar fechando essa parte, fazendo essa homenagem a essas duas 
pessoas, Dona Rosilda, que foi o esteio político do senhor Napoleão 
Guimarães, que ficou mais de 30 anos comandando aqui a política em 
Timon, que foi um grande prefeito, e ele, Almeidinha, como essa figu-

ra emblemática das nossas campanhas eleitorais que vai fazer muita 
falta. Já finalizando, Senhor Presidente, eu quero aproveitar esse mo-
mento para anunciar aos timonenses que deliberei das minhas Emendas 
Impositivas 200 mil reais  de Emenda Parlamentar para aquisição de 
alimentos, que vai corresponder aí a 4 mil cestas básicas, priorizando 
a fome, priorizando a necessidade mais urgente, mais iminente que se 
vê no município de Timon, é diariamente as pessoas ou nos gabinetes 
dos vereadores, ou na casa dos políticos, ou na casa de amigos, buscan-
do alimento, porque o auxílio emergencial ele não tem dado conta de 
garantir esse prato na mesa, essa comida na mesa com suficiência para 
famílias que muitas das vezes são numerosas e por outro lado não se vê 
em Timon nenhum programa governamental do município lançado pela 
prefeita municipal no sentido de vir dar essa sustentação, alimentação 
das famílias carentes, desempregadas no município de Timon. Então, 
nem se vê de um lado nenhum programa voltado para alimentação e 
nem de outro lado nenhum programa para gerar novos postos de empre-
go de forma que essa população possa aí sim ter renda, tendo renda po-
der ter dignidade e poder adquirir o seu próprio sustento diário. Então, 
atendendo a um apelo muito significativo do vereador Ulysses Waquim, 
do PSD, que me fez um encaminhamento aqui no meu gabinete pedindo 
que eu pudesse fazer algo pela fome no município de Timon, nós fize-
mos essa destinação para comprar 04 mil cestas que serão, muito em 
breve, colocadas na mesa, como uma comida no prato no município de 
Timon, eu quero dizer isso e agradecer...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Eu quero 
dizer isso e agradecer, já estou terminando, Senhor Presidente, eu sei 
que o seu tempo e muitos querem falar. Mas eu quero fazer aqui um 
agradecimento ao esforço do meu líder da bancada, deputado Arnaldo 
Melo, que tanto lutou, o chefe da Casa Civil, deputado Marcelo, e ao se-
nhor, para que eu pudesse alcançar esse grande objetivo e tão importan-
te trazer comida para o povo de Timon. Então é com esse pensamento 
de que precisamos ter vacina, precisamos ter novos postos de trabalho, 
precisamos desenvolver economia que nós aqui fechamos a nossa fala 
hoje dizendo ao povo de Timon de que nós destinamos esse recurso para 
que ele possa pelo menos amenizar o dia-a-dia da vida das famílias mais 
carentes do meu município. Quero agradecer a sua paciência. Eu sei que 
a pauta está supercheia, mas é importante que a gente destaque as boas 
ações. Assim, Senhor Presidente, muito obrigada. Obrigada a todos que 
me ouviram. Em breve estarei em Timon cuidando desse cronograma 
Comida na Mesa através de se colocar comida no prato. Muito obrigada 
a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– A Ordem do Dia nós vamos iniciar. O Deputado Rildo Amaral não 
teve tempo suficiente para que ele pudesse falar. Fica transferido para 
a próxima sessão. Projeto de Lei Complementar nº 005/21, de autoria 
do Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifes-
tem. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei Complementar nº 004/21, 
de autoria do Poder Judiciário, (lê). Em discussão. Em votação. Os de-
putados que aprovam permaneçam como estão. Deputado Yglésio está 
acenando ali. Pois não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, deixa eu 
lhe falar. Em relação a esse programa aí, esse projeto do câncer, na ver-
dade, tem um projeto já nesta Casa que foi aprovado na CCJ, na Comis-
são de Saúde que versa sobre a mesma matéria nossa que teoricamente 
esse Projeto do Executivo teria que ser anexado a ele. E está acontecen-
do essa votação de maneira atropelada. Eu peço vistas desse projeto. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio, não há mais como pedir vista, o projeto já foi votado 
em plenário, já tem parecer das comissões. Não cabe mais o pedido 
de vistas, mas eu vou pedir aqui à Mesa que verifique a observação de 
Vossa Excelência. 
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O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO -  Porque isso na CCJ 

foi colocado. Eu pedi vistas de isso aí na CCJ. Não devolvi esse projeto 
na CCJ. Essa votação esta atropelada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
–  Precisa verificar, Deputado. Eu vou pedir que verifiquem, eviden-
temente, de acordo com a sua observação, mas tem que ver se Vossa 
Excelência devolveu. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Nao foi devolvido 
na CCJ esse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Tem que ver se Vossa Excelência não perdeu o prazo para devolver o 
voto visto.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLESIO - Não, não, não. Eu 
não faltei nenhuma sessão da CCJ. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
–  Bom, de toda forma, eu vou pedir aqui à diretoria da Mesa que ava-
lie, me dê um parecer sobre a observação de Vossa Excelência, e eu 
lhe posicionarei sobre o assunto. Item 2: Projeto de Lei Complementar 
004, de autoria do Poder Judiciário, (lê). Em discussão. Em votação. 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Se forem contrários, 
se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 297, de autoria 
do Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifestem. 
Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de Lei, de autoria do Deputado Wellin-
gton do Curso (lê). Tem algum equívoco no anúncio desse projeto de 
lei. Projeto de Lei nº 638, de autoria do Deputado Wellington do Curso 
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permane-
çam como estão. Vou fazer novamente a leitura do projeto, de fato, é o 
texto que está aqui. Dispõe sobre a destinação e acomodação apropriada 
de animais domésticos nos processos de reintegração de posse de demo-
lição de imóveis. Em discussão. Em votação. Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Presidente, 
não está dando para ouvir bem. E eu não estou entendendo muito bem 
o motivo desse projeto, e eu gostaria muito que o senhor me explicasse 
um pouco melhor, não deu para entender.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marcos Caldas, o projeto dispõe sobre destinação e acomo-
dação apropriada de animais domésticos nos processos de reintegração 
de posse e de demolição de imóveis. Aqui no artigo... É melhor pedir ao 
Deputado Wellington, que é o autor, que é ele próprio, se assim desejar, 
faça uma sucinta explicação. Deputado Wellington, habilite o áudio. 
Deputado Marcos Caldas, o projeto inclusive está disponível, lá Ordem 
do Dia, tem um link, V. Ex.ª pode observar o projeto inteiro. Deputado 
Wellington, V. Ex.ª está com a palavra. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Bem 
rápido, Presidente, bem simples. Só para passar informação ao Depu-
tado Marcos Caldas e aos demais pares. Em muitas reintegrações de 
posse, quando elas ocorrem, as famílias, algumas ficam desabrigadas 
e principalmente os animais, Deputado Marcos Caldas, às vezes, são 
encontrados nos locais ou que ficaram para trás ou que foram aban-
donados. Isso a gente verifica muito com cachorros, com gatos, com 
jumentos, com burros, cavalos que, às vezes, durante as reintegrações 
de posse, naquele momento de conflito, naquele momento de tensão, 
naquele momento de dor, de tristeza que as pessoas são tiradas das suas 
casas, das suas terras, os animais ficam para trás e não tem nenhum cui-
dado. Então, o projeto de lei visa ter essa acomodação, essa adaptação 
para que os animais sejam atendidos durante a reintegração de posse no 
Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Projeto de Lei, nº 338, de autoria do Deputado 
Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que apro-
vam permaneçam como estão. Aprovado. O Deputado Marcos Caldas 
acenou novamente?

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Senhor Presi-
dente, eu pensei que quem estivesse levantando a mão estava votando 
contra. Porque as pessoas que estão sendo despejada não vão ter um 

abrigo, por que os animais vão ter? Porque deveria ter das pessoas tam-
bém, porque estão sendo despejadas. Vão botar no meio da rua, não tem 
um local para elas, por que vão ter para os animais? Então eu acho que 
não é por aí.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Registro o voto contrário de V. Excelência. Peço que registrem o voto 
contrário do Deputado Marcos Caldas no item 4 da pauta, Projeto de 
Lei n° 638. O item cinco da pauta. Em discussão. Em votação. Os depu-
tados que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários 
se manifestem. Aprovado. Vai à Sanção. Item seis. Projeto de Lei n° 
506, de autoria do Deputado Adelmo Soares. O Deputado está ausente. 
Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Resolução Legisla-
tiva de autoria do Deputado Roberto Costa. O Deputado está ausente. 
Fica transferido para a próxima sessão. Parecer da CCJ contrário ao 
Projeto de Lei n° 247, de autoria do Deputado Edson Araújo, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que mantêm o Parecer da CCJ 
permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Eu vi 
o aceno do Deputado Adriano e do Deputado Edson. Deputado Edson 
terá prioridade como autor do projeto. Deputado Edison Araújo, V. Ex.ª 
está com a palavra. Habilite o áudio.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO - Está me ouvindo, 
Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Estou lhe ouvindo.  V. Ex.ª quer encaminhar? 

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO – Quero encami-
nhar. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, nobres cole-
gas deputados e deputada, imprensa, senhoras e senhores, me permitam 
apresentar, defender e solicitar a aprovação do Projeto de Lei nº 247, de 
minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência de 
fisioterapeutas nas maternidades e estabelecimentos hospitalares con-
gêneres na rede pública e privada no âmbito do Estado do Maranhão. 
Senhor Presidente, o objeto da solicitação desse projeto de lei é a inser-
ção do profissional fisioterapeuta na equipe interdisciplinar atuando de 
forma integrada e habilitado, participando mutuamente com os demais 
profissionais que atuam no acompanhamento gestacional, sala de parto, 
pós-parto, para auxiliar a gestante durante esse processo, seja no parto 
normal ou cesariana, no sentido de proporcionar um atendimento sobre 
o tripé de domínio de suas técnicas, humanização e consciência inter-
disciplinar, pautado em evidência científica na assistência obstétrica a 
parturientes nas maternidades, alinhado aos preceitos da Organizações 
Mundial de Saúde. Ressalto que o Maranhão já vivencia essa exitosa 
experiência em São Luís na Maternidade Benedito Leite com seis pro-
fissionais especializados em fisioterapia pélvica e na saúde da mulher 
que trabalham 24 horas na sala de parto como plantonista e Hospital 
Universitário Materno Infantil com 03 fisioterapeutas atuando na sala 
de parto, apenas durante o dia, portanto é de grande importância o traba-
lho do fisioterapeuta no parto humanizado, na assistência obstétrica, nas 
maternidades que previnem e aliviam desconfortos muscoesqueléticos 
e síndrome hipertensiva e diabetes gestacional, promove a redução do 
tempo de trabalho de parto, diminuição do uso de analgésicos farma-
cológicos, adequa a posturas e mobilidades favorecendo o aumento e 
dilatação do colo uterino, descida e posicionamento fetal para o período 
expulsivo, sem efeitos adversos tanto para a mãe, quanto para o bebê; 
repercussão positiva nos parâmetros fisiológicos incluindo os respira-
tórios e contribuição para autonomia e saúde da parturiente. Controle 
também da fadiga materna e prevenção a hipóxia neonatal, além da 
comprovada melhoria da indicação hospitalar e financeiro, reduzindo o 
tempo de internação, custos com cesárias e medicamentos. Esse projeto 
foi solicitado pela Dra. Luísa Maria Miranda Martins é fisioterapeuta, 
que é membro da Câmara Técnica de Fisioterapia na Saúde da Mulher 
e na Comissão de Assuntos Parlamentares no Crefito, Crefito-16, super-
visora multidisciplinar em uma maternidade pública do Estado e mem-
bro da Associação Brasileira de Fisioterapeuta da Saúde da Mulher, em 
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conjunto com um grupo de fisioterapeutas engajados na mobilização em 
nível estadual, federal e municipal. Hoje, tramita no âmbito municipal, 
estadual e federal projeto similares a estes sendo alguns aprovados e 
sancionados, a exemplo de Minas Gerais já foi aprovado em primeira 
instância, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Ceará, Paraná, Mato Gros-
so, Belém, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro é aprova-
do, Floriano, no Piauí, já foi sancionado, Goiás aprovado, São Paulo, 
a senadora Rose de Freitas, do Podemos, no Espírito Santo, aceitou a 
Emenda apresentada pelo COFFITO, que é o Conselho, que insere o 
fisioterapeuta na equipe interdisciplinar em atendimento a gestante no 
âmbito do SUS. Por se tratar de matéria de interesse da saúde pública, 
de modo a proporcionar níveis de excelência na assistência obstétri-
ca na gravidez, no parto, submeto a presente proposição à apreciação 
e aprovação dos nobres pares. Com esses argumentos e confiantes no 
apoio dos colegas parlamentares, eu submeto a consideração dos senho-
res deputados e deputadas a aprovação desse Projeto de Lei. São essas 
as minhas palavras, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Adriano, V. Ex.ª quer encaminhar ou é alguma Questão de 
Ordem?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador) 
– Encaminhar, só vou seguir aí as palavras do Deputado Edson Araú-
jo que foi muito bem explicada, parabenizá-lo pelo Projeto e acompa-
nhar o seu Projeto de Lei, votar, portanto, a favor do Projeto de Lei do 
deputado Edson Araújo, a favor dos fisioterapeutas e contra a decisão 
da CCJ, infelizmente, temos aí na Assembleia Legislativa o reflexo da 
situação política que hoje passamos no Maranhão, onde a Oposição, 
pela primeira vez, na história não tem cadeira na CCJ na Assembleia 
Legislativa. O que é uma pena, porque mesmo com a alternância de 
poder que vimos, durante esses últimos anos, no Estado do Maranhão, 
nunca ocorreu da Oposição não ter uma cadeira na CCJ. O que perde o 
povo do Maranhão e perde todos nós. Acreditamos que esse momento 
será apenas por este ano, Senhor Presidente, porque Vossa Excelência, 
também como democrata, tenho certeza que não apoiará essa situação 
por mais tempo do que este ano de 2021, triste ano para a democracia 
maranhense. E que, no ano que vem, a Oposição possa ter também uma 
cadeira na CCJ como assim se tem feito todos os anos. Muito obrigado, 
Senhor Presidente. E viva aos fisioterapeutas que muito também nos 
ajudaram durante essa pandemia! Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Adriano, só sobre a questão da Mesa, eu também lamento o 
fato da Oposição não ter conseguido juntar, montar um bloco e, assim, 
garantir um assento na Mesa. Esta Presidência não tem nenhuma res-
ponsabilidade sobre isso. Em todos os outros biênios, a Oposição sem-
pre esteve representada, mas, dessa vez, por impossibilidade de montar 
um bloco, acabou que não teve o assento garantido na CCJ. Vejo o De-
putado César Pires acenar. V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem) - 
Presidente, eu também acompanho o voto do Deputado Adriano e voto 
a favor do projeto do Deputado Edson Araújo. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Registrado, Deputado César. Deputado Duarte Júnior acenou? Deputa-
do Duarte é sobre este tema? 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Não, é sobre 
outro tema. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então eu chamo V. Ex.ª em seguida. Peço a atenção de todos, porque os 
deputados que aprovarem o Parecer da CCJ... Eu vou explicar: o Pare-
cer da CCJ é meramente quanto a constitucionalidade. Ele não entra no 
mérito do projeto, se o projeto é adequado ou não, se o projeto é bom ou 
ruim. O projeto, evidentemente, a intenção do Deputado Edson Araújo 
é uma intenção louvável, mas a CCJ se atém à questão da constitu-
cionalidade. Os deputados que mantêm o parecer da CCJ permaneçam 
como estão; os que forem contrários se manifestem de maneira que nós 
possamos... Aqueles que levantarem a mão, ou fizerem algum gesto nós 
vamos interpretar como voto contrário ao parecer da CCJ, ou seja, a 
favor do projeto. Já registramos o voto do Deputado Adriano, do Depu-

tado César, Deputada Detinha, Deputado Wellington, Deputado Marcos 
Caldas, Deputado Neto Evangelista, Deputado Edvaldo. Vou encerrar a 
votação. Deputado Yglésio, Deputado Cleide. São 11 votos. Deputado 
Ciro. São 12 votos pela derrubada do Parecer da CCJ. A Deputada So-
corro acenou, ou seja, Deputado Ariston. Então seriam necessários 22 
votos, como não tem, fica mantido o Parecer da CCJ. Requerimentos à 
deliberação do Plenário. Mas, antes, uma questão de ordem ao Deputa-
do Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de 
Ordem) - Senhor Presidente, eu gostaria só de pedir que o projeto 
292/2021 ele fosse votado. Na semana passada, na reunião passada, na 
sessão passada, aqui na Assembleia, no dia 09/06, ele constava como 
item 9, da Ordem do Dia, e foi aprovada a sua urgência, só que hoje teve 
reunião da CCJ e não foi pautado, infelizmente, a gente está neste modo 
híbrido de reunião, e é um projeto de extrema importância. Eu queria a 
possibilidade de, em razão da aprovação da urgência e de já ter ocorrido 
duas reuniões da CCJ e não ter sido pautado, esse projeto de número 
292/2021, que ele fosse pautado agora na sessão de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte, este projeto tem um projeto que foi aprovado e o 
governador sancionou, inclusive um projeto de V. Ex.ª o governador 
sancionou, aliás, ele vetou parcialmente, ou sancionou com vetos par-
ciais, e é preciso como o conteúdo é semelhante é preciso primeiro que 
nós apreciemos o veto, para que depois o projeto de V. Ex.ª possa ser 
apreciado, por isso ele não foi apreciado ainda CCJ. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – O veto ele já foi 
apreciado na CCJ, na reunião passada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
É. Aí ele precisa ser apreciado no Plenário.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – V. Ex.ª teria 
como incluir, então, a apreciação do veto na sessão de hoje?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Na de hoje não, porque nós já estamos na Ordem do Dia, mas na pró-
xima sessão sim. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Eu levantei essa 
questão exatamente por ter sido aprovado a urgência do Projeto n° 292, 
mas sendo assim, Senhor Presidente, se possível V. Ex.ª inserir na Or-
dem do Dia da próxima sessão?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Eu já determino que seja incluído na Ordem do Dia da próxima sessão, 
o veto, aliás, tem vários vetos pendentes, nós vamos fazer o seguinte: 
na semana que vem nós vamos avaliar a possibilidade, vou pedir aqui 
ao Bráulio que organize, nós fazermos uma sessão exclusiva para apre-
ciação de vetos. Pode ser na terça-feira ou na quarta-feira, sem prejuízo 
da sessão para apreciar os demais itens que estão pendentes para apre-
ciação pelo Plenário.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Obrigado, Se-
nhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Nós vamos inclusive mandar a relação dos vetos para todos os depu-
tados e as deputadas, para que, se alguém queira destacar algum veto, 
para que nós votemos em separado, pode já comunicar ao Bráulio, para 
que nós possamos separar. E tem vetos também muito antigos, já de 
algum tempo, nós vamos destacar apenas aqueles que alguns dos senho-
res e senhoras tenham interesse. Requerimentos à deliberação do Ple-
nário. Requerimento n° 189/2021, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso (lê). Este requerimento foi indeferido pela Mesa e o autor re-
correu da decisão. Deputado Wellington está inscrito para encaminhar. 
Tem cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pre-
sidente, eu havia mandado a minha mensagem para o Bráulio. Eu acho 
que ele não leu ainda. Eu havia solicitado que retirasse e só deixasse o 
item 18 e o item 20 da pauta. Os demais, V. Ex.ª pode retirar. Ficando 
só item 18 e o 20.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então já está marcado, Deputado Wellington aqui os itens 10, 11, 12, 
13, 14, 15 estão retirados de pauta e também o item 17. Nós vamos 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                   QUARTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2021 13
agora ao item 16. Requerimento nº 219, de autoria da Deputada Thaiza 
Hortegal (lê). Esse requerimento foi transferido da sessão anterior em 
razão da ausência da autora. Aliás, esse requerimento é para a delibe-
ração da Mesa. É um pedido de informação. Como vota a Deputada 
Andreia Martins Rezende? A Deputada está ausente. Como vota a De-
putada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Requerimento deferido. Item 18, Requerimento nº 242, (lê). O Deputa-
do Wellington está inscrito para encaminhar. Deputado Wellington, V. 
Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) -  Presidente, o requerimento se justifica por conta 
da falta de tratamento adequado para que os policiais possam realizar 
suas atividades. E nós constatamos, recebemos a denúncia e nós cons-
tatamos, verificamos in loco, fomos até o local e verificamos que os 
soldados, os praças, principalmente, soldados, cabos, sargentos estão 
movendo suas atividades debaixo de uma tenda, de uma  barraca sem  
nenhuma infraestrutura. Não tem banheiro adequado próximo. Não tem 
banheiro químico. Não tem nada para que eles possam desenvolver 
suas atividades. Eu já tinha recebido várias denúncias. Acompanhamos 
a situação. Fomos três vezes ao local para que não pairassem nenhuma 
dúvida sobre a denúncia que estavam fazendo e as solicitações que fi-
zemos ao Secretário e também ao comandante da Polícia Militar. E nós 
na noite em que estava chovendo. Alguns vídeos circularam em redes 
sociais das condições degradantes a que os policiais são submetidos, a 
que os agentes de segurança pública são submetidos no Estado do Ma-
ranhão.  Mas havíamos feito esse requerimento e na pauta de hoje nós 
solicitamos à Mesa que possa ser benevolente e que possa autorizar esse 
requerimento a ser remetido ao Governo do Estado e ao Secretário de 
Segurança Pública para que possam explicar à Assembleia Legislativa 
os motivos pelos quais os policias estão sendo tratados dessa forma e, 
principalmente, desenvolvendo suas atividades sem a mínima condição. 
Nós já havíamos denunciado o problema dos cones da morte, viaturas 
ficam paradas nos retornos de São Luís e a população mais carente, a 
população mais pobre, a periferia, os bairros, não têm assistência da 
segurança pública. Vejam só bairros como Cidade Operária, Cidade 
Olímpica que têm um aglomerado de mais de cinquenta mil habitantes 
têm duas viaturas, duas motos, nós já havíamos denunciado também 
em 2018, 2019 que as viaturas estavam sendo recolhidas por falta de 
pagamento. Então, nós estamos nessa luta há bastante tempo, e o mais 
importante, cobrando transparência do Governo do Estado, cobrando 
qualidade de vida para os agentes de segurança pública, que eles te-
nham as mínimas condições para realizar os seus trabalhos, e é por isso 
que apresentamos Requerimento para saber por que o Governo do Esta-
do, por que que a Secretaria de Segurança Pública, por que o Comando 
da Polícia Militar está jogando os nossos policiais na cova dos leões, 
jogando os policiais para enfrentar a marginalidade, sem as mínimas 
condições, levando em consideração que tem aumentado a violência no 
Estado do Maranhão, uma grande quantidade de furtos, grande quanti-
dade de assassinatos, cotidianamente, a população tem feito denúncia, 
colocado nas redes sociais e o mínimo que nós, parlamentares, pode-
mos fazer, que é legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro público as 
ações do Executivo. E é por isso que estamos solicitando à Mesa para 
que possa aprovar o Requerimento, solicitando informações, e o mais 
importante, que possa ser corrigido, que esses policiais tenham as mí-
nimas condições para realizar as suas atividades. Então, mais uma vez, 
estamos em defesa dos policiais civis, policiais militares, agentes peni-
tenciários, a todos os homens e mulheres do Estado do Maranhão, segu-
rança pública do Estado do Maranhão. É o que tinha para o momento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Cleide Coutinho, como V. Ex.ª vota?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido o Requerimento. Item 20 da pauta. Requerimento 251, de 

autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador Flávio Dino 
e ao Secretário Carlos Lula solicitando esclarecimentos sobre os mo-
tivos pelos quais o estoque de 444 mil 453 doses de vacina, de acor-
do com os sites oficiais do Governo Federal e o Governo do Estado, 
enquanto a vacinação em Imperatriz está suspensa por falta de imuni-
zantes, enquanto há essas doses em estoque, quando alega o Deputado 
Wellington que Imperatriz, a vacinação estaria suspensa, como vota a 
Deputada Cleide Coutinho. Deputado Wellington, V. Ex.ª deseja enca-
minhar? V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) – Presidente, é só para trazer à Assembleia Legislativa, 
trazer à população que o Governo do Estado não tem transparência e 
precisando dessa transparência nesse momento que vivemos e que de-
positamos a nossa confiança na vacinação e a vacina tem que estar no 
braço, uma vacina retida, uma vacina guardada, uma vacina estocada 
não vai salvar vidas. E nós, inclusive com requerimento, os dados são 
oscilantes, porque quando nós havíamos feito a solicitação, o Governa-
dor Flávio Dino tinha estocado 870 mil vacinas. Quando apresentamos 
o requerimento, aproximadamente 444 mil vacinas. E eu tenho alguns 
dados recentes, Senhor Presidente, dados atualizados até ontem: doses 
distribuídas ao Estado do Maranhão pelo Governo Federal, 13 milhões, 
741 mil e 170 doses, fonte Governo Federal, atualizada até 21 de junho, 
ou seja, ontem, às 13h19n. E de acordo com as informações do Governo 
do Estado, doses atribuídas aos municípios: 3 milhões, 176 mil e 96 
doses, fonte do Governo Estado atualizada até ontem, dia 21 de junho 
de 2021, às 18h10. Ou seja, o Estado do Maranhão, quando fizemos 
o requerimento, tinha 444 mil doses estocadas, guardadas, escondida. 
Nós temos agora 565 mil doses, lembrando dados de ontem dias 21 de 
junho. E nós precisamos saber por que que o Governo do Estado tem 
estocado essas vacinas, tem guardado essas vacinas. Inclusive nós apre-
sentamos um requerimento, para a Comissão de Saúde da Assembleia 
para que possa fazer uma visita in loco, no local de armazenamento des-
sas vacinas. Já apresentamos, inclusive, um requerimento, porque hoje 
com dados atualizados, o Estado do Maranhão tem mais de 565 mil va-
cinas estocadas. Inclusive, na última semana, o Secretário de Saúde do 
município solicitou ao Governo do Estado para que pudesse liberar as 
vacinas da Prefeitura de São Luís. E aí cabe um parêntese: parabenizar 
o Prefeito Eduardo Braide, o Secretário Joel Nunes pelo excelente tra-
balho de imunização da população. Ontem a imunização a partir de 19 
anos. Hoje a imunização a partir de 18 anos, então parabéns. Mais uma 
vez, queremos parabenizar o Prefeito Eduardo Braide, o seu Secretário 
Joel Nunes e toda a equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfer-
magem, todos do atendimento pela rapidez realizada da imunização da 
população. Sendo que o Maranhão é destaque por conta da boa gestão de 
São Luís na imunização. Nós temos aí a imunização ontem para as pes-
soas acima de 19 anos e hoje toda a população adulta acima de 18 anos. 
E acreditamos que, já nas próximas semanas, o Prefeito Eduardo Braide 
já vai anunciar a imunização de adolescentes a partir de 12 anos e, com 
certeza, referência para todo o Brasil, elogios na mídia nacional para 
São Luís. E o Estado do Maranhão pega carona neste sentido porque 
muitas vacinas estão estocadas, estão guardadas, estão escondidas. 
E vacina tem que estar no braço, vacina tem que estar na mão dos 
prefeitos, para que os prefeitos possam fazer a imunização. O próprio 
Secretário, no mês de março, foi questionado por essa responsabilidade 
do Governo do Estado, e ele deixou bem claro que a compra das vacinas 
é realizada pelo Governo Federal. Cabia ao Governo do Estado fazer a 
distribuição e cabia aos prefeitos, às prefeituras fazerem a imunização, 
a vacina da população. Em alguns momentos, o Governo do Estado 
tenta se apropriar dessa função, usurpando a função dos prefeitos, da 
Prefeitura de São Luís inclusive. E vai fazer a vacinação para querer se 
aparecer. Mas nós temos o nosso mandato atuante de fiscalização e por 
isso que nós estamos solicitando ao Governo do Estado explicações do 
porquê essa grande quantidade de vacinas estão estocadas, estão guar-
dadas, estão escondidas? Senhor Presidente, só para finalizar, o Gover-
no do Estado recebeu do governo federal três milhões setecentos mil 
doses, distribuiu apenas três milhões e cem e tem estocados 586 mil do-
ses. Vamos ter que acionar o Ministério Público, vamos ter que acionar 
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a Polícia Federal, entrar com mandado de segurança, fazer uma ação 
popular, infelizmente, é esse o Governo do Estado que fica estocando, 
fica guardando vacinas, fazendo politicagem com as vacinas no Estado 
do Maranhão. Então, solicitamos à Mesa que possa aprovar o nosso re-
querimento, as explicações do Governo do Estado com relações a essas 
vacinas, solicitar à Comissão de Saúde da Assembleia que faça uma 
fiscalização in loco e que o Governo do Estado possa distribuir, o mais 
rápido possível, essas vacinas. E finalizando, mais uma vez, parabéns 
ao prefeito Eduardo Braide, ao secretário Joel Nunes e quem ganha com 
isso é a população.

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 - 
O requerimento está indeferido, o segundo voto tendo em vista que a 
Deputada Andreia Martins Rezende não está presente e é o meu, De-
putado Wellington, eu justifico o voto contrário em razão de que, ob-
viamente, não há estoque de vacinas sendo retidos pelo Governo do 
Estado. E não se trata de uma defesa do governo, fico muito feliz em ver 
o avanço da vacinação em São Luís, não podemos deixar de reconhecer 
isso, assim como, independente de preferência política partidária, esse 
movimento chamado, apelidado de Arraial da Vacinação, ele é muito 
importante porque a vacina, ela menos importa quem a está aplicando, 
o que importa é que ela chegue ao cidadão, no braço do cidadão e da 
cidadã. Então, eu conversava agora há pouco com o Deputado Yglésio, 
que havia questionado sobre o percentual reduzido de vacinação em 
setores mais, digamos assim, mais periféricos, e constatou-se que o Ar-
raial da Vacinação, por exemplo, na Cidade Olímpica, conseguiu atingir 
4 mil pessoas, em um único dia, se somam às pessoas que já tinham 
tomado a vacina, anteriormente, desde que a vacinação foi iniciada, te-
mos visto em vários municípios essa experiência acontecendo. Nesse 
final de semana aconteceu, por exemplo, no município de Imperatriz, 
no município de Pinheiro, no município de São João dos Patos, fora ou-
tros que aconteceram durante a semana, Açailândia, Santa Inês, também 
aconteceu semana passada no município de Timon, cada ida dessa, são 
4, 5, 6, 8 mil pessoas a mais que são vacinadas. E isso é razão para que 
nós festejemos, porque são mais pessoas que têm acesso à vacinação e 
a primeira dose e conseguem reduzir a faixa etária, sem contar que esta 
movimentação na cidade acaba atraindo pessoas que não vão vacinar. 
Toda a mobilização que é feita nessa ação articulada entre Governo e a 
Prefeitura local, de acordo com o município, acaba chamando atenção 
para a vacinação, mas acho que todos nós devemos muito fazer a cam-
panha, fazer uma campanha permanente para que as pessoas tomem a 
segunda dose. Em vários municípios, nós temos percebido que tem uma 
quantidade razoável de pessoas que não está indo tomar a segunda dose 
e muitas vezes é por falta de informação mesmo. Eu até tenho sugerido 
alguns prefeitos que façam uma espécie de busca pelo contato no cadas-
tro, decerto, com certeza, as pessoas deixam o contato para que essas 
pessoas sejam, que uma equipe dos municípios possa fazer o contato 
com essas pessoas para falar da importância da segunda dose. Porque 
nós sabemos que com a primeira dose só não existe uma imunização 
segura, imunização completa. Enfim, justificado, eu já iria falar mesmo 
sobre esse tema da questão da vacinação. Acho que não há razão para 
a disputa de vacinação, quanto mais vacinados melhor. Aproveitei o 
momento de justificar o voto para fazer essa breve explanação. O reque-
rimento foi indeferido, Deputado Wellington, já estou registrando o seu 
recurso, não cabe mais discussão do assunto, o assunto está vencido, 
se for para solicitar, para falar do recurso. V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, é porque no Requerimento 18, como já havia passado e já havia 
sido declarado voto, eu não havia solicitado, havia levantado a mão e 
eu estou solicitando os dois, Presidente, por gentileza, tanto o 18 como 
o 20. O 18 eu não havia observado e agora aproveitando para o 20. Que 
V. Ex.ª possa colocar para o Plenário na próxima sessão os dois, o 18 e 
o 20. Só isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Os dois ficam incluídos na Ordem do Dia da próxima sessão.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito 

obrigado, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Senhores Deputados, temos o último item da pauta, é o Requerimento 
nº 254, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, (lê). Como vota a Deputada 
Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputada Cleide, estou combinando com o autor, como a Deputada 
Andreia Martins Rezende não está presente, que nós vamos deixar para 
concluir a apreciação desse Requerimento na próxima sessão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão, agra-
decendo a presença de todos.

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

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

Florêncio

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Ho-
landa, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Pará 
Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Wellington do 
Curso, Wendell Lages,  Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Detinha, Doutora Helena 
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Mical Damasce-
no, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Rildo Amaral 
e Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do 
povo e invocando a proteção de Deus e determinou a leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. No Pequeno Ex-
pediente, o Presidente passou a palavra aos Deputados Adelmo Soa-
res, Rafael Leitoa, César Pires, Wellington do Curso, Doutor Yglésio 
e Duarte Júnior. Em seguida, o Presidente declarou aberta a Ordem do 
Dia, anunciando o Parecer nº 379/2021 da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº 033/2021, de 
autoria da Deputada Daniella Tema, que institui, no âmbito do Estado 
do Maranhão, a política estadual de prevenção às arboviroses duran-
te o período gestacional. O citado Parecer foi aprovado e o respectivo 
Projeto de Lei encaminhado à sanção governamental. Em primeiro e 
segundo turnos, regime de urgência, com Parecer favorável da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, foram aprovados os Projetos 
de Lei nº 339/2020, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que institui 
no calendário oficial de eventos do Estado do Maranhão o dia do re-
presentante comercial e nº 008/2021, de autoria do Deputado Doutor 
Yglésio, que cria o dia estadual de combate ao câncer de pênis. Sujeito 
à deliberação do plenário, foi aprovado o Requerimento nº 220/2021, 
de autoria da Deputada Helena Duailibe, solicitando que seja enviada 
mensagem de congratulações e aplausos ao Instituto de Enfermagem 
Florence Nightingale, por meio da sua diretora, Doutora Rita Iva-
na Barbosa Gomes, pelos inestimáveis serviços prestados em prol da 
educação e principalmente à enfermagem de nosso Estado. Sujeitos à 
deliberação da Mesa,  foram deferidos os Requerimentos nos 212/2021 
e n° 215/2021, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando, res-
pectivamente, que seja justificada a sua ausência, na sessão plenária do 
dia 12 de maio do corrente ano, conforme atestado médico e que seja 
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enviada mensagem de pesar aos familiares do Médico Flávio Castro, 
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 09 de maio do corrente ano. No  
tempo destinado aos Partidos e Lideranças, não houve oradores ins-
critos. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 01 
de junho de 2021.  

Deputado Wendell Lages
Presidente, em exercício

Deputada Doutora CLeide Coutinho
Primeira Secretária

Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário, em exercício

Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia quinze de junho de dois mil e 
vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Senhora 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, Ana do Gás, Andreia 
Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel 
Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, 
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Couti-
nho,   Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, 
Hélio Soares, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará 
Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ra-
fael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington 
do Curso, Wendell Lages. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados 
(as): Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Bra-
ga, Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Paulo Neto, Roberto Costa, Zé 
Inácio Lula e Zito Rolim. O Presidente declarou aberta a Sessão, em 
nome do povo e invocando a proteção de Deus e determinou a leitura 
do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em segui-
da, concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Marcos Caldas, César 
Pires, Doutor Yglésio, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Adelmo 
Soares, Betel Gomes e Duarte Júnior. Declarando aberta a Ordem do 
Dia, o Presidente anunciou, Medida Provisória nº 356/2021, de autoria 
do Poder Executivo, que altera a Lei nº 11.367, de 02 de dezembro de 
2020, que institui o programa de pagamento e parcelamento de cré-
ditos tributários relacionados ao imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) vencidos até 
31 de julho de 2020, com parecer favorável da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. A referida MP foi aprovada e encaminhada à 
promulgação. Em redação final, foi aprovado e encaminhado à sanção o 
Parecer nº 226/2021 da CCJC ao  Projeto de Lei nº 031/2021, de autoria 
da Deputada Mical Damasceno, que dispõe sobre a campanha de com-
bate aos golpes financeiros praticados contra os idosos no âmbito do 
estado do Maranhão, e dá outras providências. Em primeiro e segundo 
turnos, regime de urgência, foi também aprovado o Projeto de Lei no 
270/2021,de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe. Em único 
turno, foram aprovados e encaminhados à promulgação os Projetos de 
Decreto Legislativo nos: 051 /2021, 052/2021, 053/2021, oriundos, res-
pectivamente,  das Medidas Provisórias nos 497/21, 508/21, 512/21 de 
autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprova 
o pedido de reconhecimento do estado de calamidade pública nos mu-
nicípios de Raposa, Codó e Alto Alegre do Pindaré. Sujeito à delibe-
ração do Plenário, o Requerimento nº 233/2021 foi retirado de pauta, 

a pedido do autor, Deputado Wellington de Curso e aprovado o  Re-
querimento nos: 246/2021, de autoria da Deputada Mical Damasceno, 
solicitando que seja submetido ao regime de urgência para discussão 
e votação, em uma sessão extraordinária, a ser realizada logo após a 
presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 301/2021, de sua autoria. 
Sujeitos à deliberação da Mesa, os Requerimentos nos: 087, 107, 171, 
173, 174, 186, 221, 242, 243, todos do Deputado Wellington do Curso, 
foram retirados, a pedido do autor. O Requerimento nº 189, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, foi indeferido pela Mesa e o au-
tor recorreu da decisão, sendo incluído na Ordem do Dia, da próxima 
sessão. O Requerimento nº 219/2021, de autoria da Deputada Doutora 
Thayza Hortegal,  foi transferido, devido à ausência da autora. Foram 
deferidos os Requerimentos nº 239/2021, de autoria do Deputado Zé 
Inácio Lula, solicitando que seja incluído na ordem da próxima ses-
são, a Medida Provisória nº 447/2021, da CCJC, contrário ao Projeto 
de Lei nº 247/2021, de sua autoria; 241/2021, de autoria do Deputado 
Ricardo Rios, solicitando que sejam justificadas suas faltas às sessões 
plenárias realizadas no período de 13 a 22/05/2021, conforme atestado 
médico; 247/2021, 248/2021, 253/2021, de autoria dos Deputados Ed-
son Araújo, Arnaldo Melo e Edivaldo Holanda, respectivamente, solici-
tando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares dos Senhores 
José Claudio Freire, José Vinícius Cardoso, Professor Raimundo Soares 
Figueiredo; 238/2021, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, solici-
tando licença de 121 (cento e vinte um) dias, para tratamento de saúde, 
conforme atestado médico.O Presidente então deu posse ao Deputado 
Luís Henrique Lula da Silva, que ocupará a vaga do Deputado Zé Inácio 
Lula, licenciado, nos termos do Art 72, § 2º do Regimento Interno. O 
deputado empossado prestou juramento e discursou sobre sua trajetória 
e compromisso político. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encer-
rada e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente as-
sinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 22 de junho de 2021.  

Deputado Othelino
Presidente

Deputada Andrea Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segundo Secretário

R E S E N H A 

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-
VEL, REALIZADA AOS 19 DIAS, DO MÊS DE MAIO DO ANO 
DE 2021, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMIS-
SÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA LE-
GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 

PRESENTE OS SENHORES DEPUTADOS:

DEPUTADO RAFEAL LEITOA   - PRESIDENTE 
DEPUTADA BETEL                             
DEPIUTADO ARISTON (Suplente)
DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (Suplente)         

PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER Nº 004/2021- Emitido ao Projeto de Lei nº 
638/20219 - QUE “Dispõe sobre a destinação e acomodação apro-
priada de animais domésticos nos processos de reintegração de pos-
se e de demolição de imóveis e dá outras providências 
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AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma de 

emenda, nos termos do voto do relator.
                                       
                                          
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 16 de junho de 2021.

EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021, EM CON-
FORMIDADE COM O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGIS-
LATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI 
O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR VÍDEOCON-
FERÊNCIA NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
WENDELL LAGES -  PRESIDENTE EM EXERCÍCIO                 
CIRO NETO                                      
RAFAEL LEITOA                                        
DOUTOR YGLÉSIO
                                                                                                                                      
PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER Nº 527/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI   Nº 
307/2021, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem Governa-
mental nº 063/2021, que Autoriza o Poder Executivo 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 Inter-
nacional 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. 

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 515/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
252/2021, que Institui a Política de Segurança e Saúde no Trabalho dos 
Agentes de Segurança Pública do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do 

Relator, contra o voto do Senhor Deputado RAFAEL LEITOA.

  PARECER Nº 516/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
248/2020, que torna obrigatória a realização de testes para diagnóstico 
do coronavírus-sars-cov-2, aos professores e funcionários das institui-
ções de ensino, públicas e privadas, antes do reinício de suas atividades.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 513/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
284/2021, que Institui a Política Estadual de Atendimento Imediato de 
Urgência e Emergência, às Mulheres em Situação de Violência Física, 
Sexual e Psíquica no Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada DETINHA 

RELATORIA: Deputado CIRO NETO 
DECISÃO:APROVADO pela PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.
            
  PARECER Nº 517/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

Nº 289/2021, que dispõe sobre a inclusão dos(as) os urbanitários como 
grupo prioritário do Plano de Vacinação contra a Covid-19, em todo o 
território do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 521/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 291/2021, que “Acrescenta o § 4° ao artigo 57 da 
Lei nº 6.513/95, que dispõe sobre o afastamento de policiais militares 
no Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA: Deputado CIRO NETO 
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 522/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
290/2021, que “Dispõe sobre a instituição do Certificado de Inclusão 
Social”.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº523/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 264/2021, que dispõe sobre a Política Estadual de 
Pontos Populares de Trabalho no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO 
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº492/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 014/2021, que visa dispor sobre a obrigatoriedade 
de indenização ao consumidor em caso de roubo, furto, arrombamento 
ou quaisquer danos causados ao veículo, no período em que este estiver 
estacionado em área disponibilizada pelo estabelecimento.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por maioria, nos termos do voto do 

Relator, contra o voto do Senhor Deputado RAFAEL LEITOA.
 PARECER Nº 531/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

301/2021, que estabelece a prioridade para pastores, padres e líderes 
religiosos de todos os credos, no Plano Estadual de Imunização contra 
a COVID-19.

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO:REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº479/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 151/2021, que dispõe sobre a validade dos créditos 
eletrônicos dos usuários de transporte público coletivo semiurbano no 
âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 529/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
288/2021, que Considera de Utilidade Pública a Sociedade Recreativa 
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Unidos de Fátima, com sede e foro no Município de São Luís, Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 525/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/2021, que propõe conceder a Me-
dalha do Mérito Legislativo “José Ribamar de Oliveira Canhoteiro” a 
Francisco das Chagas da Silva, popularmente conhecido como “FAÍS-
CA”.               

AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

  PARECER Nº 530/2021 – Emitido ao PROJETO DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Engenheiro Elétrico Sando-
val de Araújo Feitosa Neto, Diretor da Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL.

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 533/2021 – Emitido ao VETO PARCIAL apos-
to ao PROJETO DE LEI Nº 216/2020, que estabelece critérios para 
reconhecimento de estado de calamidade pública nos municípios do Es-
tado do Maranhão pela Assembleia legislativa, para efeitos do artigo 65 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 532/2021 – Emitido ao VETO PARCIAL apos-
to ao PROJETO DE LEI Nº 050/2021, que dispõe sobre a aplicação 
de sanção administrativa à pessoa que se sobrepuser na ordem definida 
para os grupos prioritários definidos a partir do Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vacina contra à Covid-19.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total, nos termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 23 de junho de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
018/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4230/2019-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 06 de julho às 09:30h, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de buffet visando atender os eventos promovidos pela As-
sembleia Legislativa na capital e no interior do estado, conforme as 
características e condições no termo de referência. O edital e seus ane-

xos estão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.
br e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido 
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo 
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, 
das 08:00 às 14:00. São Luís, 21 de junho de 2021. Arthur Baldez Silva. 
Pregoeiro da ALEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2451/2019-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 07 de julho às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br para aquisição de equipamentos de informática (no-
tebooks, computadores all-in-one touch screen, switches, no breaks, 
media gateway, telefones voip, dentre outros) que serão utilizados na 
Assembleia Legislativa do Maranhão. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.
al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido gratuita-
mente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo de ar-
mazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 
08:00 às 14:00.

São Luís, 21 de junho de 2021

Arthur Baldez Silva
Pregoeiro da ALEMA


