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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 sete de julho de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Luís Henri-

que Lula da Silva

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as):  Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, 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, Roberto Costa, 
Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert Cutrim, Hélio Soa-
res, Paulo Neto 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. Declaro aberta a Sessão Remota (lê Ata). 

II – EXPEDIENTE.

INDICAÇÃO Nº 2141/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor Dei-
bson Pereira Freitas, solicitando cautela na aplicação de imunizantes 
contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2142/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, solicitando abster-se de aplicar 
vacinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2143/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Josenil-
da Cunha Rodrigues, solicitando cautela na aplicação de imunizantes 
contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2144/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, solicitando abster-se de aplicar 
vacinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2145/2021

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, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando abster-se de aplicar va-
cinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2146/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo No-
nato Abraão Baquil, solicitando cautela na aplicação de imunizantes 
contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2147/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, solicitando abster-se de aplicar va-
cinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2148/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, solicitando a adoção de todas as 
medidas necessárias à evitar aplicação de vacinas contra a COVID-19 
vencidas na população desse município, considerando, sobretudo, as 
diversas notícias veiculadas pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2149/2021

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, seja encaminhado 

ofício a Excelentíssima Prefeita de São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, solicitando abster-se de aplicar vacinas 
para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que even-
tualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2150/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo Sa-
lim Braide, solicitando abster-se de aplicar vacinas para combate de 
infecções causadas pelo novo coronavírus que eventualmente possam 
estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2151/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Pau-
lo Dantas Silva Neto, solicitando cautela na aplicação de imunizantes 
contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2152/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, solicitando a adoção de todas as medidas necessárias à 
evitar aplicação de vacinas contra a COVID-19 vencidas na população 
desse município, considerando, sobretudo, as diversas notícias veicula-
das pela imprensa nacional.
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O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-

ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2153/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, solicitando abster-se de aplicar va-
cinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2154/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, solicitando cautela na aplicação de imunizantes contra a 
COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2155/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador Alexandre Costa, Se-
nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando abster-se de aplicar 
vacinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2156/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador La Roque, Senhor Bar-
tolomeu Gomes Alves, solicitando abster-se de aplicar vacinas para 
combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que eventual-
mente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2157/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, 
Senhor Ivo Rezende Aragão, solicitando abster-se de aplicar vacinas 
para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que even-
tualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2158/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, Senhor 
Júlio César de Souza Matos, solicitando abster-se de aplicar vacinas 
para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que even-
tualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2159/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, solicitando abster-se de 
aplicar vacinas para combate de infecções causadas pelo novo corona-
vírus que eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2160/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando 
Portela Teles Pessoa, solicitando cautela na aplicação de imunizantes 
contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2161/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, solicitando a adoção de todas as medidas neces-
sárias à evitar aplicação de vacinas contra a COVID-19 vencidas na po-
pulação desse município, considerando, sobretudo, as diversas notícias 
veiculadas pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2162/2021

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, seja encaminhado 

ofício a Excelentíssima Prefeita de Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, solicitando abster-se de aplicar vacinas para 
combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que eventual-
mente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2163/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de Sousa, solicitando a adoção de todas as medidas necessárias à 
evitar aplicação de vacinas contra a COVID-19 vencidas na população 
desse município, considerando, sobretudo, as diversas notícias veicula-
das pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2164/2021

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, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Sambaíba, Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, solicitando a adoção de todas as medidas ne-
cessárias à evitar aplicação de vacinas contra a COVID-19 vencidas na 
população desse município, considerando, sobretudo, as diversas notí-
cias veiculadas pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2165/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, solicitando abster-se de 
aplicar vacinas para combate de infecções causadas pelo novo corona-
vírus que eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
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notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2166/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor 
Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando abster-se de aplicar va-
cinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2167/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, solicitando abster-se de aplicar vacinas para 
combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que eventual-
mente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2168/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Satubinha, Senhor Orlando Pi-
res Franklin, solicitando abster-se de aplicar vacinas para combate de 
infecções causadas pelo novo coronavírus que eventualmente possam 
estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2169/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Diretor Presidente da empresa Equatorial Energia - Ma-
ranhão, o Senhor Augusto Dantas Borges, solicitando, em caráter de 
urgência, que sejam adotadas todas as medidas necessárias para dispo-
nibilizar energia elétrica nos povoados de Capitão, Malva Branca, Cana 
Brava, Saco Seco e Cágados, todos no município de Pastos Bons no 
Estado do Maranhão. 

Ocorre que a universalização de energia elétrica ainda não é uma 
realidade de todo o estado do Maranhão. Diante disso, faz-se necessário 
o fornecimento de energia elétrica em localidades rurais, sobretudo nos 
povoados supracitados, razão pela qual justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 5 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2170/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando a adoção de todas as medidas necessárias à evitar 
aplicação de vacinas contra a COVID-19 vencidas na população des-
se município, considerando, sobretudo, as diversas notícias veiculadas 
pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2171/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar Al-
ves Ricardo, solicitando cautela na aplicação de imunizantes contra a 
COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2172/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, solicitando abster-se de aplicar vacinas 
para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que even-
tualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2173/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Diretor Presidente da empresa Equatorial Energia - Ma-
ranhão, o Senhor Augusto Dantas Borges, solicitando, em caráter de 
urgência, que sejam adotadas todas as medidas necessárias para dispo-
nibilizar energia elétrica no povoado Gangorra no Município de Nova 
Iorque no Estado do Maranhão. 

Ocorre que a universalização de energia elétrica ainda não é uma 
realidade de todo o estado do Maranhão. Diante disso, faz-se necessário 
o fornecimento de energia elétrica em localidades rurais, sobretudo nos 
povoados supracitados, razão pela qual justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 5 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2174/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebas-
tiana Veloso da Silva, solicitando cautela na aplicação de imunizantes 
contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2175/2021

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, seja encaminhado 

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, solicitando abster-se de aplicar va-
cinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2176/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, solicitando a adoção de 
todas as medidas necessárias à evitar aplicação de vacinas contra a CO-
VID-19 vencidas na população desse município, considerando, sobretu-
do, as diversas notícias veiculadas pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2177/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, solicitando abster-se de aplicar vacinas para com-
bate de infecções causadas pelo novo coronavírus que eventualmente 
possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2178/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio 
Borba Lima, solicitando cautela na aplicação de imunizantes contra a 
COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
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Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2179/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva dos Santos, solicitando abster-se de aplicar vacinas 
para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que even-
tualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2180/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, solicitando abster-se de aplicar vacinas para combate 
de infecções causadas pelo novo coronavírus que eventualmente pos-
sam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

         
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2181/2021

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, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando cautela na aplicação de imuni-
zantes contra a COVID-19 em vista de possível perda da validade. 

Recentemente, houve notícias sobre o vencimento de vacinas da 
espécie ocasionando o risco de aplicação fora do prazo de validade. 
Referida conduta pode causar completa ineficácia e, por conseguinte, 
prejudicialidade ao imunizado. Razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2182/2021

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, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor 
Antônio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando abster-se de aplicar 
vacinas para combate de infecções causadas pelo novo coronavírus que 
eventualmente possam estar vencidas.

É fato que o processo de distribuição de imunizantes no país não 
vem sendo realizado a contento de forma que foram veiculadas várias 
notícias sobre a possibilidade de lotes das vacinas estarem vencidos. 
Assim, justifica-se o pleito com destaque à saúde da população.  

          
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2183/2021

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, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Ribamar Fiquene, Senhora Co-
ciflan Silva do Amarante, solicitando a adoção de todas as medidas 
necessárias à evitar aplicação de vacinas contra a COVID-19 vencidas 
na população desse município, considerando, sobretudo, as diversas no-
tícias veiculadas pela imprensa nacional.

O prazo de aplicação designado para uso do imunizante é condi-
ção de eficácia, razão essa que justifica o pleito.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Expediente lido. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– O Deputado Yglésio era o primeiro inscrito, vai permutar com o 
Deputado Luiz Henrique Lula. Deputado, V. Ex.ª tem cinco minutos, 
para usar uma das tribunas: a da direita ou da esquerda que V. Ex.ª 
preferir. Eu já sabia qual era a escolha.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA (sem 
revisão do orador) - Bom dia a todos e todas deputados! Bom dia aos 
telespectadores da TV Assembleia! Faço uso da tribuna, pela primeira 
vez, Deputado Othelino, e quis o destino que fosse no dia do vosso 
aniversário, no aniversário de V. Ex.ª. Prometo que hoje o senhor não 
vai me gongar, não vai apertar lá o sininho, porque sempre extrapolo o 
tempo, dessa vez o farei dentro do tempo regimental.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Henrique, tenha certeza de quando eu toco o sino não é com 
alegria, porque faz parte das funções essa parte chata também.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA - Eu sei 
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disso, eu sei que V. Ex.ª jamais faria algo com alegria. Mas eu sei que 
realmente é o processo regimental. Mas tem coisas que a gente não 
precisa de muito tempo para falar, o motivo de minha presença nessa 
tribuna, como eu já disse, quis o destino, que não fosse nenhuma das 
pautas que trago para essa Casa. Tem sido recorrente as pautas que trago 
no campo do movimento social, mas hoje a pauta é muito simples, a 
pauta é celebrar a vida. E eu quero aqui render as minhas homenagens 
ao Presidente desta Casa, celebrar a vida na representação institucional 
que você representa. Ao falar de V. Ex.ª, do aniversário natalício 
que completa hoje, eu estou celebrando a vida em nome de todos os 
deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Maranhão, em um 
momento muito difícil que o país passa e que, felizmente, o Maranhão é 
uma ilha de bons resultados, pode se dizer no ponto de vista do combate 
a essa moléstia que se abateu sobre o mundo e sobre o Maranhão não 
é diferente. Portanto, no dia de hoje, Presidente Othelino, eu quero 
celebrar também a coragem, eu quero celebrar também em nome de 
V. Ex.ª, em homenagem a V. Ex.ª a bravura, V. Ex.ª é neto da bravura, 
V. Ex.ª é neto da coragem. V. Ex.ª é neto no próprio nome. Parabéns, 
Othelino Novas Neto! Parabéns à vida. Parabéns à bravura. Parabéns 
à coragem que você encarna no nome, que você encarna a partir de 
seus antecedentes, dos seus ancestrais e você sabe do que eu estou 
falando. Portanto, eu não quero aqui fazer desse momento um momento 
de tristeza, mas um momento de alegria, mas ao fazer o momento de 
alegria, eu quero externar o meu apreço à história que você carrega de 
vida e no próprio nome. Parabéns, Presidente!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, bom dia, Senhor Presidente, caros 
Deputados aí presentes como secretários, secretariando essa Mesa 
importante, que Deus nos salve, Deputado César Pires, e que nos 
abençoe sempre. É um dia importante, Presidente, já coloquei aí no nosso 
grupo, querendo parabenizá-lo em nome de toda a Casa, parabenizá-lo 
aí por seus 46 anos bem vividos e de muita experiência, que Deus o 
abençoe e que tenha longos anos de vida, muitas vitórias, muita saúde, 
junto com seus familiares, com seus amigos e que nós todos possamos 
pertencer a esse rol de amizades. Senhor Presidente, eu ocupo essa 
tribuna nessa manhã para falar de uma audiência que tivemos ontem, 
eu, o prefeito Léo Cunha, de Estreito, o Presidente da Câmara daquela 
cidade, Talvanes, Presidente já pela quinta vez da Câmara de Estreito. 
E estivemos numa audiência, onde recentemente foi o aniversário de 
Estreito e o Governador presenteou aquela sociedade, aquela cidade, 
o povo de Estreito com uma nova via de acesso à cidade, visto que o 
acesso a Estreito, aquele acesso lá por baixo onde vai para Carolina. E 
agora o Governador vai fazer uma entrada nova na cidade, logo quando 
chega pela BR-010, pela Belém/Brasília, entrando de Imperatriz, vindo 
de Imperatriz, entrando no Estreito, logo que chega entra à esquerda 
interligando onde era o campo de aviação, o aeroporto, portanto, e 
fazendo ali, já existe uma grande avenida e ele vai urbanizar essa grande 
avenida. É um projeto importante para Estreito porque dá a condição a 
cidade de ter uma segunda entrada, mais próxima, porque ela cresceu 
muito pelo lado de cá e às vezes quem mora logo no início da cidade 
tinha que ir lá embaixo para voltar outra vez por dentro da cidade. Então, 
nós queremos agradecer ao Governador Flávio Dino, nós, de Estreito, 
queremos agradecer ao Governador Flávio Dino por essa sensibilidade 
de oferecer a oportunidade de termos esse acesso importante para a 
cidade de Estreito. Outra questão também foi a questão do Restaurante 
Popular, que já era um compromisso, uma promessa ali e que ele 
autorizou que fosse implantado o Restaurante Popular também em 
Estreito e outras questões menores foram discutidas lá como a questão 
de alguns asfaltamentos, alguns poços artesianos. Enfim, agradecer por 
essa audiência e especialmente pelo resultado da audiência. Deputado 
Léo Cunha, ex- deputado Léo Cunha, atual prefeito de Estreito saiu 
feliz tanto quanto o Presidente da Câmara, Talvanes. Mas, Presidente, 
talvez o mais importante de ontem, Deputado Rildo, Deputado Marco 
Aurélio, nós somos ali da Região Tocantina e todos nós estamos nessa 
luta, não é uma luta do Deputado Antônio Pereira apenas, é do Deputado 

Rildo, Marco Aurélio, o Pastor Cavalcante, enfim, o Governador ontem 
autorizou um convênio para que se construa o tão esperado e tão 
sonhado Hospital de Amarante. O Hospital de Amarante hoje, Senhor 
Presidente, uma cidade ali que é uma microrregional de saúde e que 
mantém com os recursos da macro, os recursos próprios do município, 
ele mantém a saúde, principalmente a saúde assistencial de Amarante, 
para Amarante aquelas duas ou três cidades circunvizinhas é um 
hospital antigo, inadequado, feito, construído em cima de uma planta de 
uma usina de arroz. Olhem bem, uma planta de uma usina de arroz, e o 
Governador ontem autorizou que desse entrada nesse projeto na Sinfra, 
para que se construa um novo hospital ao povo de Amarante, para a 
cidade de Amarante para que possa cumprir a sua função pública, a sua 
função social, exatamente, de dar assistência à saúde aquela população, 
tanto da cidade quanto das cidades circunvizinhas. E para mim, Senhor 
Presidente, já terminei e para mim é com grande alegria que recebi 
essa notícia ontem do governador, porque sou um lutador pela saúde 
da região, assim como o Rildo Amaral com quem está também, somos 
lutadores e temos aí já há bastante tempo lutado pela construção de 
um novo hospital para Amarante. Portanto, em nome do Governador 
dirijo essas palavras ao povo de Amarante, às lideranças políticas, à 
Câmara de Vereadores, aos vereadores e ao próprio prefeito que está 
aqui também em São Luís, que, sim, teremos um hospital para melhor 
prestar assistência à saúde ao povo de Amarante. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Obrigado pelas palavras Deputado Antônio Pereira. Deputado César 
Pires, por cinco minutos, sem apartes. Em seguida, o Deputado Dr. 
Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do orador) 
– Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, galeria, imprensa, 
senhores servidores, meus pares aqui presentes. Presidente, assim como 
os demais, eu quero felicitá-lo por esse momento. Desejando a V. Ex.ª 
paz, sucesso, felicidade e que V. Ex.ª continue nessa sua trajetória em 
ascensão. V. Ex.ª fez por onde merecer essa construção, fincado dentro 
da seriedade, dentro dos bons propósitos, sobretudo, da amizade que 
todos nós cultuamos por V. Ex.ª. V. Ex.ª do respeito, da gratidão que 
tenho por V. Ex.ª, do qual nunca me omiti, nunca me exclui de assim 
fazê-lo, em qualquer lugar que posso e não só aqui nesta Casa. Fica aqui 
os meus parabéns mais uma vez a V. Ex.ª, associado a todos demais que 
não puderam estar aqui. Presidente, sábado passado, eu fui a uma Missa 
de Sétimo Dia. Não vou dizer para V. Ex.ª que gosto de ir à Missa de 
Sétimo Dia, é sempre o sinal de uma perda, mas vou sempre movido 
pelo sentimento de uma historiografia construída por aqueles que me 
ajudaram a chegar aqui. E Raimundo Vale foi uma dessas pessoas, 
sempre me acompanhou. E quantas vezes ele não festejou junto comigo, 
por telefone, que em fevereiro recebera a segunda dose da Coronavac. 
Raimundo, em menos de oito dias veio a falecer, embora com as duas 
vacinas. Ria, quando eu ainda procurava tomar minha segunda dose 
como tomei. Vi agora, um colega meu, também veterinário, passar 75 
dias hospitalizado, e ontem saiu, duas doses de Coronavac. Vi, Senhor 
Presidente, um vizinho meu, do primeiro andar do meu prédio, chegar 
ontem também depois de ter tomado Coronavac, duas doses. Embora 
eu não seja um especialista na área, mas procurei ouvir infectologistas, 
virologistas, epidemiologistas, antes que pudesse vir aqui. E não só 
telefonar para dois que conheço, mas, sobretudo, olhar o comportamento 
da vacina dentro das pessoas qualificadas para isso. Sou veterinário, é 
bem verdade, mas a Veterinária ela vive exatamente de vacina, porque 
uma ave ela não pode passar mais de quarenta e cinco dias, portanto 
o sistema profilático é muito maior de maneira e o bovino também é 
toda uma questão de profilaxia. O Vinícius aqui sabe, embora que tenha 
dificuldade pegou uma IR e foi ao óbito, ou contamina ou você sacrifica. 
Portanto, você tem que tomar as providências. Mas eu quero dizer aqui 
que eu pugnaria aqui dentro para que todos os profissionais da saúde 
que estão na linha de frente, e consultei isso também, se pudesse tomar 
e que tomasse outro tipo de vacina, para poder dar o reforço sob pena 
de nós termos já já muito mais óbitos. E eu citei esses três casos aqui, 
mas poderia citar muito mais de pessoas que conheço que tomaram a 
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Coronavac. É claro que essa foi a primeira vacina exposta, à mercê 
das suas limitações, das suas dificuldades e das ansiedades das pessoas. 
Vi pessoas de alto vulto aqui da política aqui fazer exames e não ter 
nenhum anticorpo. Vi colegas meus ex-prefeitos que estavam no sábado 
também não ter nenhum tipo de anticorpo e tomou as duas doses da 
Coronavac. Uma pergunta aqui fica aqui e não quer silenciar, eu sei 
que não devemos fazer alarde e eu sou apenas um leitor e absorvo 
também as questões de oitivas, não tenho e desconheço aqui nessa Casa 
ou qualquer aqui no Maranhão alguém que construiu vacina, todos nós 
somos, na verdade, espectadores de leitura, Deputado Antônio Pereira, 
V. Ex.ª como médico. Mas essas leituras e essas indagações que fiz a 
colegas meus dessa área deixam claro a fragilidade dessa vacina, mas, 
às vezes, disseram para mim: César, não é bom alardear porque fica 
difícil, nós estamos com dificuldades e eu ouvi o Governador Flávio 
Dino em dezessete minutos de televisão dizer que tem mais de 100 
mil pessoas no Maranhão que não vieram tomar a segunda dose. 
Gravíssimo! Associadas a essas críticas que nós estamos fazendo pode 
muitas pessoas que tomaram também a Coronavac não ir mais fazer a 
segunda dose, mas eu recomendo que vá, mercê dessa desconfiança que 
eu tenho, mas é interessante fazer, talvez amostragem que tenha seja 
muito pequena ou talvez eu tenha o sentimento de perda muito grande 
porque foram pessoas envolvidas dentro da minha história e dentro da 
minha amizade. Mas fica aqui o meu registro, eu pugnaria para que 
tivesse na frente da saúde o secretário como Presidente da União, da 
Associação dos Secretários, que essas pessoas de frente dessem uma 
terceira dose de um tipo de vacina talvez com eficácia muito maior sob 
pena de mais tarde se eles tomaram bem antes nós vimos a perder. Uma 
coisa é clara: todas essas pessoas tinham acima de 70 anos de idade. 
Não sei se é apenas resistência um pouco a faixa etária de 65 a 80 anos 
de idade. Mas que é grave é. Eu estou listando esses mais tenho muito 
mais a listar, foram pessoas exatamente ligadas ao meu laço estreito de 
amizade que eu estou falando aqui. Fica meu registro, Presidente, mas 
meu desejo também que todos tomem vacina ainda que suscitando as 
minhas dúvidas que são muitas em todos os campos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César, muito obrigado pelas gentis palavras de sempre. Com 
a palavra, o Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todas, bom dia a todos! Esse gancho que o Deputado 
César conduziu agora, toda numa pauta que a gente já vem falando sobre 
revacinação é muito interessante e eu fico feliz porque quando a gente 
mais pessoas somando a uma discussão, ela começa a ganhar corpo. 
Porque pregar no deserto sozinho é uma coisa muito complicada e a 
gente quando ganha corpo e discussão com pessoas qualificadas, como 
o Deputado César no debate para nós é um motivo de muita felicidade, 
viu, Deputado César? Fico satisfeito mesmo. Em relação a essa coisa da 
revacinação, a gente não pode deixar de falar da vacinação e eu estou 
muito preocupado com o que vem acontecendo no Estado. E não estou 
falando de ação de Governo do Estado, até para isso não gerar nenhum 
tipo de ruído, porque é tudo muito sensível, infelizmente, dentro desse 
ambiente político aí, principalmente porque já se vislumbra muito para 
o ano que vem que é questão de eleição. Então, para separar bem as 
coisas. Nós hoje nós temos um índice de vacinação em torno de 34,75% 
para primeira dose, mas não conseguimos chegar em 10% para a 
segunda dose, então isso é muito baixo. Qual é o problema relacionado 
a isso aqui? Municípios, principalmente. Volto a dizer, como é que a 
divisão da coisa na competência da vacinação, como deveria ser: União 
entrega a vacina para o Estado que transporta a vacina, que leva para o 
município e que vacina. Aqui a gente ainda tem o Governo do Estado 
dando um apoio na vacinação, que no começo eu pensava que não ia 
ser uma ação interessante, mas que no final terminou desenrolando em 
uma ação que terminou sendo relevante e aí eu acho que já começou 
a funcionar com esses Arraiais de Vacinação, em alguns municípios, 
funcionou bem, por sinal. Mas de toda a forma a cobertura ainda está 
muito baixa, esse recuo da doença que a gente está observando no 
Brasil, ele está acontecendo ainda muito mais por questões relacionadas 
a própria evolução da doença, da epidemiologia, de um ciclo de 16 

semanas, aproximadamente, do que do avanço da vacinação. Mas 
nós precisamos avançar aqui e quando eu digo avançar, avançar com 
informação, volto a dizer: propaganda institucional focada na segunda 
dose, importantíssimo, essa questão da dose premiada, volto a trazer 
para cá, a situação ontem já teve até um sorteio, eles fizeram a primeira 
premiação, uma cerimônia no Palácio parece que a respeito dessa 
dose premiada, entregaram uns cheques inclusive lá. É interessante 
porque estimula, de fato, a população a fazer. Então, precisamos de 
medidas que elevem isso aqui, senão nós vamos no segundo semestre, 
a partir do final do ano, novamente, ter aumento de níveis da doença. 
E assim, volto a fazer um apelo: líderes, principalmente líderes de 
Igrejas aqui, pastores evangélicos, não subam à tribuna com qualquer 
tipo de preconceito religioso, sei que a questão é muito sensível. 
Lamentavelmente, a Deputada Mical não está aqui, mas soube aqui que 
a Deputada Mical nem se vacinou ainda, é uma questão que a gente 
respeita, mas a gente acha que, por exemplo, uma Deputada deve se 
vacinar, é um exemplo para a sua comunidade, por quê? Estimula outras 
pessoas a se vacinarem, não é o momento de que pensemos em como a 
vacina vai repercutir, dentro da minha comunidade, do ponto de vista de 
opinião, nós temos que pensar é qual o benefício para a saúde pública e 
nós temos que estimular em todos os ambientes sejam eles laicos, sejam 
eles de igrejas e todos os credos, matizes religiosas, tudo, nós temos 
que estimular as pessoas a se vacinarem. A crença de que a vacina 
não funciona é falsa, hoje saiu um estudo na Inglaterra mostrando 
para as variantes da Inglaterra, a vacina da AstraZeneca reduziu 94% 
as mortes acima de 65 anos de idade, Deputado Antônio. Se reduziu 
94% das mortes, acima de 65 anos de idade, é uma grande coisa, por 
quê? Porque mais de 70% dos óbitos estão nessa faixa etária. Então, a 
gente precisa avançar nisso, reforço a necessidade de a gente pensar em 
revacinar os pacientes idosos e profissionais de saúde que tomaram a 
Coronavac, muitas pessoas, como o Deputado César já falou, morrendo 
ou internando em casos graves nas UTIs ainda, em relação a isso. Em 
relação à CPI dos Combustíveis, eu não poderia deixar de fazer uma 
avaliação do que caminha para ser o final da CPI que, a meu ver, foi 
levada de uma forma completamente inadequada, que desvirtuou a 
função original da CPI. Ao final terminou aí se transformando num 
verdadeiro palco inquisitório de pessoas que não têm nada a ver com 
questão de aumento de combustíveis, apenas para chamar atenção da 
sociedade, levou a uma intromissão do Judiciário desnecessária nesta 
Casa, a ponto do Desembargador proferir uma decisão extra petita, ou 
seja, além do pedido que a própria defesa da testemunha do Josival 
Pacovan fez ontem. Estranhamente, o Desembargador João Santana, 
que até onde a gente sabe é uma figura respeitável, deu uma decisão 
completamente teratológica, porque não tinha por que suspender a 
oitiva. A defesa pediu que ele fosse tratado dentro do regramento 
constitucional, princípio de dignidade da pessoa humana e tudo mais 
e somente isso, deu a decisão dele não vir. Isso, claro, motivado pela 
condução dos trabalhos, infelizmente, que termina enfraquecendo esta 
Casa. Eu repudio, não posso falar em nome da Casa, porque nós temos 
um Presidente aqui, que felizmente está completando mais um ano de 
vida, mas a gente repudia esse tipo de decisão do Tribunal de Justiça do 
Desembargador, em específico, que a gente também não pode falar para 
o TJ em relação a uma decisão monocrática de desembargador, uma 
decisão em caráter liminar. Mas repudio a decisão, por quê? Porque é 
uma decisão teratológica, que afronta ao Poder Legislativo, que tenta 
desmoralizar a figura processante das Comissões Parlamentares de 
Inquérito, mas que, infelizmente, também por conta a gente precisa 
fazer a reflexão de onde erramos aqui na condução dos trabalhos. Essa 
autocrítica da Casa precisa também ser feita. Então, para finalizar, 
parabenizo nosso Presidente Othelino, 46 anos de vida produtiva, 
já com uma condução dos trabalhos na Casa muito respeitosa, um 
trabalho de fortalecimento da Casa nesse período de muitas conquistas. 
Ano passado, a gente conseguiu avançar nessa questão das emendas 
impositivas, óbvio que não foi com texto inicial que a gente queria, mas 
já foi um avanço, já foi um marco histórico na Casa, tenho certeza que 
esse ano, tem mais coisa boa para a gente ano que vem. O Presidente, 
ele tem esse compromisso com a Casa, ele tem sido cumpridor de cada 



  12       QUINTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2021                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 12
compromisso com os deputados nisso aqui, eu tenho certeza que essa 
é uma opinião generalizada aqui da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, minha opinião sincera, Presidente, então, eu lhe agradeço 
pela a forma que o senhor tem conduzido os trabalhos aqui nessa Casa, 
e fico feliz, de fato, por mais um ano de vida sua nesse período tão 
difícil de pandemia, como tem sido para nós, comemorar um ano a mais 
de cada amigo que a gente tem uma dádiva divina, e agradeço a Deus 
por contar por mais um ano aqui com você aqui também, assim como 
cada amigo, como cada colega, como cada servidor, que está vivo aqui 
nesta Casa, muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Muito obrigado, Deputado Yglésio, pelas palavras carinhosas de 
sempre. Deputado Marcos Caldas, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em 
primeiro lugar, lhe dar os meus parabéns, Senhor Presidente, Deputado 
Othelino, meu amigo, meu Presidente, que Deus lhe proteja por muitos 
anos, e que lhe conserve esse coração grande, maravilhoso que V. Ex.ª 
tem. Senhores e Senhoras, venho aqui até essa Tribuna para parabenizar, 
antecipadamente, o município de Brejo, minha cidade querida, minha 
cidade amada. Hoje, dia 7, não é a sua data, que o aniversário de Brejo é 
dia 11, domingo. Cidade mais tradicional do Baixo Parnaíba, cidade que 
já desmembrou inúmeras cidades, Chapadinha, Anapurus, Mata Roma, 
Buriti, Santa Quitéria, Milagre, São Bernardo, todos eram municípios 
da cidade Brejo. Cidade tradicional e cidade centenária, 151 anos de 
emancipação política, cidade de pessoas ilustres como Cândido Mendes. 
Cidade de batalhas, cidade que hoje no Baixo Parnaíba é reconhecida 
como cidade berço e de tradição. Cidade dos índios Anapurus e dos 
índios muipurais, cidade que eu tenho orgulho de dizer que sou filho 
dessa cidade querida. Quero aqui em nome do Prefeito José Farias, 
prefeito daquele município, parabenizar todo cidadão do município de 
Brejo em nome do vereador e presidente da Câmara, Júnior Moraes. 
Quero parabenizar todos os políticos e correligionários e liderança do 
município de Brejo. Em nome da minha vó já falecida Roseira Caldas, 
quero parabenizar todas as mulheres do município de Brejo. Hoje, o 
município de Brejo está renovado com a cara nova, porque eu como 
deputado que represento aquele município junto com o atual prefeito Zé 
Farias, junto com o governador Flávio Dino, nós viemos fazendo uma 
parceria e transformando aquele município. Hoje, a cidade de Brejo 
tem uma praça, que é a Praça da Matriz, deputado Ciro, que as crianças 
chegam para seus pais e dizem: “Pai, vamos o shopping”. É a praça da 
cidade, o shopping das crianças de Brejo, porque lá tem o lanche, lá 
tem um parque de diversão, lá tem uma academia, lá tem brinquedos 
para alugar e lá tem a nossa Igreja da Nossa Senhora da Conceição, 
que é a nossa padroeira e a nossa matriz, que é uma igreja tradicional 
de mais 100 anos, uma igreja muito linda, fica na frente da Diocese do 
município, onde reside o nosso Bispo Dom Valdeci, onde fica a cada das 
irmãs, onde fica a principal avenida que nós chamamos, o Corredor da 
Folia, e avenida principal onde fica a prefeitura, o Fórum, os Correios 
e o Farol da Educação. Essa é a Praça da Matriz, praça essa que nós 
reformamos no Governo Zé Farias e no Governo Flávio Dino, a pedido 
do Deputado Marcos Caldas. A cidade hoje está toda asfaltada, a cidade 
hoje está iluminada, a cidade hoje tem um IEMA, tem Escolas Dignas, 
temos o Farol da Educação funcionando, tem o hospital de qualidade 
onde não falta médico e nem remédio. Hoje nós temos o orgulho de 
receber os amigos na nossa cidade porque nós sabemos que a cidade de 
Brejo está bem cuidada, bem assistida e a cidade de Brejo que tem um 
povo acolhedor, um povo maravilhoso, um povo que recebe bem os seus 
visitantes e um povo que tem berço e educação. Não poderia eu deixar 
passar em data tão comemorada pelo o nosso povo e por todo o Baixo 
Parnaíba, uma data que sempre que tivemos, só um minutinho, Senhor 
Presidente, para encerrar. Uma data que sempre que tivemos grandes 
festas, mas no momento tanto o prefeito municipal como eu, como a 
Câmara Municipal, como o Fórum da Justiça estamos preocupados 
com a pandemia e não podemos fazer a festa que o povo tanto merece, 
nós vamos ter algumas lives, o nosso boi, o Encanto de Brejo, que é 
conhecido em toda a região vai participar de uma live, como os cantores 

do município. E nós vamos aguardar para o próximo ano para que a 
gente possa comemorar os 150, os 151 junto com os 152, que nós 
ficamos à espera, esperando que a pandemia possa acabar e a população 
e nós podermos voltar à vida normal. Então, quero deixar aqui meus 
parabéns para o município de Brejo, cidade essa tradicional do Baixo 
Parnaíba. Brejo e o povo de Brejo, meus parabéns, por seus 151 anos de 
emancipação política, um abraço a todos os brejenses. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Senhor Presidente, 
uma Questão de Ordem, Deputado Ricardo Rios 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Ricardo.

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS (Questão de Ordem) 
– Senhor Presidente, eu quero solicitar a V. Ex.ª para que, assim que 
possível, o senhor possa interromper a Sessão, pois, hoje, é o seu 
aniversário, está completando os seus 46 anos de vida e todos nós, todos 
os deputados queremos lhe dar os parabéns, lhe dar um abraço e, desde 
já, eu lhe desejo os parabéns, muita felicidade, sucesso e muita saúde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Muito obrigado, Deputado Ricardo, assim que concluirmos aqui o 
Pequeno Expediente, a gente fará a suspensão da Sessão. Deputado 
Fábio Braga, aliás, Deputado Fábio Braga, em seguida, o Deputado 
Roberto Costa, porque o Deputado Roberto Costa aqui nos lembrou 
que ele estava inscrito como remanescente do Pequeno Expediente de 
ontem.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores 
Deputados, imprensa e todos que nos assistem pela Rádio e TV 
Assembleia, primeiro, eu queria saudar o Presidente Othelino que hoje 
comemora o seu aniversário, parabenizar e desejar muitas felicidades, 
saúde em sua vida. Mas o que me traz hoje a essa tribuna, primeiro, 
é relatar a situação que passa algumas estradas do Maranhão, digo 
as estradas federais, as estradas estaduais e também as estradas que 
interligam municípios e a povoados, são as estradas municipais. Com 
as recentes chuvas, com um ano anterior de pandemia em que boa parte 
dos serviços foram de certa forma proibidos de serem executados, 
por conta da questão da pandemia, nós temos um ano complicado na 
questão da malha rodoviária do Estado do Maranhão. Eu digo isso 
porque estive recentemente conversando com vários empresários, com 
caminhoneiros, com pessoas ligadas ao setor de transporte e também 
a comunidade e todos eles falam da questão dos buracos nas estradas, 
que os carros vivem quebrando, causando inúmeros prejuízos e que 
sempre lembram que continuam e continuam pagando impostos. Gente 
que trabalha, gente que presta serviço, gente que precisa dessas estradas 
para escoar produção, vender seus produtos, fazer comércio. Eu digo 
isso porque o Maranhão, nos últimos anos, tem se tornado um polo 
agrícola, um polo produtor de grãos tanto no Sul do Maranhão quanto 
norte do Maranhão, nós temos visto inúmeros batimentos de recorde de 
áreas plantadas e o escoamento dessa produção é via a malha rodoviária 
do Estado do Maranhão até o Porto do Itaqui, localizado na cidade de 
São Luís. E para isso usam-se cada vez mais carretas, cada recorde 
batido de produção de grãos tem que se levar em conta que a maioria 
tem que ser levado ao Porto do Itaqui e por meio dessa malha rodoviária 
causando inúmeros prejuízos, inúmeros transtornos. Além disso, temos 
um polo turístico que vai ser reativado esse ano porque depois de uma 
pandemia em que houve uma escassez de turista deve ter esse ano 
um superávit e nós temos que interligar os nossos principais pontos 
turísticos a região da Chapada das Mesas, a região de Barreirinhas, nos 
Lençóis, Santo Amaro e interligar passa também por estradas boas, 
por locomoções seguras para que o turista fale bem da nossa região 
e proporcione também ao turista um tempo curto de deslocamento. E 
para isso nós deveríamos já ter concluído a estrada que liga Urbano 
Santos a Barreirinhas, que eu tanto digo aqui e repito, que é de essencial 
importância para aquelas pessoas que vêm da região do Nordeste, de 
Pernambuco, da Paraíba, que vem por meio de Teresina, que vêm por 
meio do Sul do Maranhão, que interligam por meio de Coroatá, Vargem 
Grande, indo a São Benedito, passando por Urbano Santos e chegariam 
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até a cidade de Barreirinhas. Outro problema também a questão que 
nós somos polo pecuário também, muito do nosso rebanho, um dos 
maiores do Nordeste, um dos maiores do Brasil tem sido levado pelas 
estradas para outros Estados e também vindo de outros Estados fazendo 
com que todos esses segmentos se reclamem muito da questão das 
estradas no Estado do Maranhão. E eu digo isso porque todos esses 
mecanismos que eu estou falando de controle hoje de nossas estradas 
está muito solto. Nós não temos informação do Governo Federal do que 
vai ser feito nos próximos anos, do que foi feito, muitas das pessoas 
me perguntam, se esses tapa-buracos, sem nenhuma especificação do 
asfalto, nenhuma especificação de como está fazendo, se isso não é 
desperdício de dinheiro público, se muitas vezes não seria melhor se 
planejar e se organizar de maneira satisfatória para que essas estradas, 
para que a malha rodoviária do Estado do Maranhão tivesse cada vez 
melhor. E ainda vou mais além, muitas dessas nossas cidades, e assim 
foram feitos em outros Estados, eu vou citar aqui pelo menos dois casos 
que me intrigam muito, por exemplo: a passagem de carreta por dentro 
da cidade de Itapecuru, porque o único acesso é a ponte que fica bem 
dentro da cidade, fazendo com que todas as carretas se desloquem 
por dentro da principal avenida de Itapecuru e vai até a ponte. Nos 
anos anteriores, nós tivemos até problema na ponte em Itapecuru. 
Outro problema também a BR-210, lá em Imperatriz, que as carretas 
cortam por dentro da cidade. Fazendo esses entornos, melhorando a 
malha rodoviária do Estado do Maranhão, nós estamos melhorando em 
muito o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Mas além, eu, em 
outro discurso iria também falar que ainda existe cidade no Estado do 
Maranhão, com isolamento, com falta de interligação do município ou 
por ponte ou por estrada, que faça com que aquelas comunidades saiam 
do isolamento, façam um comercio rápido, e diminua também o custo 
operacional dos comerciantes locais.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes, em seguida, 
o Deputado Vinícius Louro

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, internautas 
que acompanham também nas redes sociais da Assembleia, quero 
primeiramente aqui, destacar hoje o aniversário do nosso Presidente 
Othelino Neto, nos congratularmos Presidente com V. Ex.ª. Dizer que eu 
acho que esse e um momento de alegria, para V. Ex.ª, para a sua família, 
mas também para todos os pares da Assembleia, porque V. Ex.ª durante 
todo esse processo que V. Ex.ª tem estado nessa Casa, não só como 
Presidente, V. Ex.ª sempre foi um parceiro importante no fortalecimento 
dessa Casa. E hoje, como Presidente, nós temos uma instituição que 
ficou fortalecida com a sua presença nessa cadeira de Presidente, e que 
todos os deputados têm o mesmo sentimento também de ter orgulho 
hoje de pertencer a esta Casa Legislativa. Então V. Ex.ª sabe da nossa 
amizade e, acima de tudo, da nossa admiração pela sua história política 
e como Presidente também desta Casa. Eu também, Presidente, queria 
informar todo os nossos pares que assumimos a responsabilidade 
que foi nos passada por esta Casa, pelos nossos colegas, de assumir 
a Relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está instalada 
nessa Casa, hoje, Deputado Rildo, e que está fazendo um trabalho 
de fiscalização, de investigação em relação aos preços abusivos que 
estão sendo cobrados no Maranhão todo, do preço do combustível e a 
população, claro, tem sofrido muito com isso, o consumidor tem sofrido 
muito. E essa Casa sempre teve um papel de responsabilidade, de fazer 
intervenções em prol do povo do Maranhão. Essa não é a primeira 
CPI que já foi instalada aqui em relação aos combustíveis, o próprio 
Presidente Othelino Neto já foi relator também de uma CPI que tinha 
o mesmo objeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Fui Presidente, Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Foi Presidente. 
Foi Presidente também de uma CPI que visava combater toda essa 
sistematização de postos, de aumentos abusivos também no Maranhão 
e o nosso trabalho sempre foi pautado de forma muito clara e acima 
de tudo compartilhando com todos os membros da CPI, todos os 

levantamentos que nos chegavam e todas as posições que eu sempre 
assumi como relator, eu sempre tive o cuidado muito grande de escutar 
todos os membros que compõem esta Casa. E quero destacar aqui que 
esse trabalho desta Comissão, ele tem sido importante exatamente 
pela participação dos outros deputados que compõem esta CPI. 
Destaco aqui também o Deputado Ciro Neto, que tem um trabalho 
extremamente presente dentro desta comissão, em vários momentos eu 
tenho buscado orientação também ao Deputado Ciro neto para que a 
gente também pudesse fazer o nosso trabalho como relator, escutando 
também o Deputado Ciro Neto, Deputado Ariston também tem sido um 
conselheiro importante nas decisões nossas da Relatoria, o Deputado 
Rafael Leitoa, que constantemente procuro sempre conversar, sempre 
com o Rafael quando chega alguma informação que eu acho importante 
ter o amadurecimento dela para que a gente possa tratá-la em nível 
de Relatoria. destaco a presença do Deputado Zito Rolim também 
que com sua experiência tem dado uma a contribuição importante 
para essa Comissão. Deputado Zé Inácio, que agora está licenciado, 
mas o Deputado Henrique também que assumiu o seu posto e nesses 
últimos dias tem acompanhado de perto também todo o trabalho desta 
Comissão e também nos ajudado também com a sua orientação, com 
a sua experiência. E o nosso relatório ele teria um prazo até o dia 9 de 
julho, quando se encerra o prazo dos 120 dias. E, ontem, nós tivemos 
um debate dentro da Comissão onde pediu a prorrogação desse prazo, 
mas eu escutei principalmente os membros da nossa Comissão. E 95% 
dos membros da nossa Comissão são favoráveis, inclusive o Deputado 
Wellington tem sido extremamente combativo também nessa Comissão, 
escutei também o Deputado Wellington e todos foram unânimes em 
dizer que todo o material que foi já adquirido pela Comissão nos 
dá as condições que a gente possa fazer um relatório imparcial, um 
relatório justo e acima de tudo prezando pela responsabilidade. Tinha 
o depoimento ontem do senhor Pacovan e por decisão do Tribunal 
de Justiça foi suspenso, apesar de não concordar com a decisão do 
Desembargador, porque acho eu acho inclusive ele ultrapassou o 
pedido, inclusive que foi feito pela defesa do Pacovan, ele deu a decisão 
e inclusive liberando o Pacovan de estar presente aqui na Casa. E, 
assim, com esta liminar, ele e os seus advogados tomaram essa decisão. 
Mas mesmo não concordando, eu acredito sempre que decisão judicial 
a gente cumpre e recorre. Mas a oitiva do Pacovan, o sentido dela na 
verdade era para discutir, inclusive com o próprio Pacovan, as denúncias 
que ocorreram contra ele num depoimento de uma filha de criação dele, 
a Rafaele, que disse que não era dona dos postos, que era apenas uma 
laranja e o que nós queríamos com o depoimento dele era esclarecer 
todas essas informações, mas como não foi possível em função dessa 
decisão, a sua ausência também, eu quero dizer que não vai prejudicar 
em absolutamente em nada o nosso relatório, porque nós temos todo 
um material todo que já está a cargo, já está sob a responsabilidade da 
Assessoria Técnica desta Casa e nós vamos fazer o nosso relatório em 
cima de todas as documentações que estão com a Assessoria Técnica 
da Assembleia Legislativa do Maranhão. E o relatório nosso vai ser 
exatamente, como eu disse, imparcial, e prezando acima de tudo pela 
responsabilidade buscando falar a verdade, independente de quem 
seja atingido ou de quem seja beneficiado. O nosso relatório é um 
relatório independente que vai constar exatamente a verdade do que 
tem ocorrido em relação aos preços dos combustíveis no Maranhão. 
Então, Senhor Presidente, eu quero aqui dizer que eu vou acompanhar 
inclusive a votação que se iniciou ontem na CPI, quando se colocou 
um Requerimento do Deputado Duarte querendo a prorrogação. Eu me 
junto na verdade à maioria da Comissão e não vamos fazer a prorrogação 
porque eu como Relator, que tenho a responsabilidade de apresentar o 
Relatório final da Comissão me sinto extremamente tranquilo e seguro 
e já com as informações que eu já tive acesso de apresentar o relatório 
na sexta-feira, às onze horas, na Assembleia Legislativa do Maranhão. 
Então, nós não vamos prorrogar, porque todo o material que nós temos 
já dá as condições de se fazer um relatório extremamente claro para 
esclarecer todos os fatos e atender acima de tudo o objetivo da criação 
da CPI. Então, na sexta-feira, eu vou apresentar aos meus colegas 
de Comissão e depois junto ao Presidente desta Casa, nós iremos 
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encaminhar para os Poderes constituídos que também têm interesse 
em relação a esse tema para que possa inclusive dar prosseguimento às 
investigações. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Roberto, obrigado pelas palavras de felicitações, pela 
gentileza. Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Presidente, enquanto o Deputado Vinícius se posiciona, gostaria de uma 
pequena fala.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Pois não, Deputado Marco.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(Questão de Ordem) – Apenas para parabenizá-lo, nessa data especial, 
não poderia deixar de fazer. V. Ex.ª sabe o quanto prezamos pela 
sua liderança, um líder sensato, um homem de palavra e vale muito 
nesse mundo em que vivemos saber que quando a palavra é dada ela é 
cumprida, com todos, com a classe política, com qualquer pessoa que V. 
Ex.ª. empenha a sua palavra, ela é cumprida. De modo que V. Ex.ª é uma 
referência para todos desta Casa, grande amigo, um grande parceiro, 
um grande companheiro, dizer que nós ficamos felizes com essa data 
na sua vida, com sua família e torcemos para que Deus abençoe os 
seus propósitos, todos os seus planos na política, na vida, muita saúde e 
muita felicidade, que Deus lhe abençoe sempre! Parabéns, Presidente!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito obrigado, Deputado Marco Aurélio. Deputado Vinícius, V. Ex.ª 
tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 
internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse 
Poder. Presidente, primeiramente, eu quero parabenizá-lo por essa 
data tão especial, que é o seu aniversário. V. Ex.ª que é um presidente 
atuante, tem um trabalho prestado em todo o Estado do Maranhão. Dá 
total assistência ao seu povo e principalmente aos seus aliados, prefeitos 
que estão muito satisfeitos com o seu apoio. E eu, antes de mais nada, 
quero lhe dizer, como amigo que sou de V. Ex.ª, me sinto honrado 
de estar hoje nesta Casa sendo presidida por V. Ex.ª, de forma ímpar. 
Senhor Presidente, mas também o que me traz aqui hoje é para tratar 
da Vaquejada do Estado do Maranhão, primeiramente, eu venho hoje a 
esta Casa, como sempre vim tratar da vaquejada. Nós, como Deputado, 
fomos o autor do Projeto de Lei que regulamenta o esporte de vaquejada 
e contra os maus-tratos de animais no Estado do Maranhão. Mas hoje eu 
venho de alma lavada, haja vista que naquele tempo eu não competia, 
não corria vaquejada, mas hoje eu entro aqui nesta Casa como também 
Deputado vaqueiro, representante de toda essa classe de vaqueiros, 
chefes de equipes dos haras que têm no Estado do Maranhão. E aqui 
eu trago uma prova disso é o 3º lugar da Vaquejada do Parque Maratá, 
na cidade de Trizidela do Vale, onde a cidade que eu nasci e me criei 
dentro desse parque também, sempre presente lá desde de criança e 
voltar lá e ganhar esse troféu junto com vaqueiro Gerson Pereira, onde 
eu quero parabenizar o vaqueiro que defende as bandeiras do Haras 
VL da Cidade de Peritoró. A gente tirar esse 3º lugar foi realmente 
emocionante e dizer que a gente vinha também de uma sequência de 
vitórias, o Parque VL, o Haras VL, Deputado Rildo, nós tiramos o 3º 
lugar na categoria feminina com a Talita, no Parque Macedão, depois 
viemos aqui no Parque das Oliveiras no município também de Trizidela 
do Vale, tiramos duas vagas, com Gerson Pereira e Deputado Vinícius 
Louro, e agora no Parque Maratá no 3º lugar. E aqui eu quero chamar 
a atenção das autoridades, Senhor Presidente, porque nós temos agora, 
esse momento de flexibilidade, de flexibilização, por meio do Governo 
do Estado do Maranhão, diante dessa pandemia, que vem ceifar muitas 
vidas dos nossos maranhenses e do Brasil inteiro, mas agora e o 
momento também da gente ver o emprego, a renda dos maranhenses. 
E o esporte de vaquejada vem a fomentar isso. Ontem, esses finais 
de semana, nas cidades, apesar que, de forma limitada, a gente pôde 
acompanhar todo uma cadeia produtiva dentro das cidades do Estado do 
Maranhão, onde foi promovido uma vaquejada, eram os hotéis lotados, 
eram os salões de belezas lotados, eram os mototáxis trabalhando, era 

uma equipe de segurança, o pessoal do curral, os caseiros, os locutores, 
os juízes, todo uma equipe trabalhando, o eletricista, o marceneiro, 
o pedreiro, onde vem trazer emprego e renda às pessoas. Então, meu 
quero aqui pedir ao Governador Flávio Dino, ao Chefe da Casa Civil, 
ao Secretário de Saúde, a Presidente da AGED, a Fabiola, que a gente 
possa agora também diminuir a burocracia para realizar a vaquejada, 
apesar que todos os parques, Deputado Marco Aurélio, estão tomando 
medidas sanitárias, limitando a entrada do público, onde só quem 
vai participar são os competidores. A gente pôde ver aqui, hoje está 
tendo um campeonato brasileiro, estão tendo outros campeonatos de 
futebol, outros esportes ocorrendo, e a vaquejada também está sendo 
controlada pelos donos parques e tem toda uma cadeia de fiscalização 
para realmente ver se estão sendo tomadas todas as medidas sanitárias. 
E o que a gente pode ver é que existe, deve estar existindo algum 
problema com a vaquejada, que é um esporte que gera emprego e 
renda, que estão sendo criadas novas burocracias para realização desse 
esporte. Então, Senhor Presidente, nós, Deputados, temos que nos unir 
buscar mecanismo para gerar emprego e renda para o maranhense e, 
diga-se de passagem, a vaquejada é um desses mecanismos, porque 
realmente é aquele trabalhador que mais precisa, aquela pessoa mais 
humilde, que está ali trabalhando nas vaquejadas no Maranhão afora. 
Muito obrigado, Senhor Presidente, parabenizar aqui o Paulo Maratá, 
toda a sua família pela realização dessa grande vaquejada tomando 
todas as medidas sanitárias possíveis para que a vaquejada de Trizidela 
do Vale pudesse acontecer, é a sua trigésima primeira edição em 
Trizidela do Vale e parabenizar todos os doadores, Raimundo Louro, 
senhor Gumercindo, e outros doadores que tiveram ali doando uma 
boiada que pudesse acontecer, aos patrocinadores e, principalmente a 
toda a família do Paulo Maratá, que estava ali empenhada para que 
a vaquejada acontecesse. Quero parabenizar aqui também de forma 
ímpar o vaqueiro Gerson Pereira da cidade de Olho D’água das Cunhãs 
que vem representando o Haras VL e vem se apresentando montando 
na cigana Belaíse, um animal esplendoroso que vem ganhando aí as 
competições no Maranhão e do Brasil afora. Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, hoje, claro, que esta Casa, o Maranhão 
tende a homenagear V. Ex.ª homenagear pela maneira como V. Ex.ª se 
comporta nesta Casa, de maneira exemplar, familiarmente, um cidadão 
de bem. É muito fácil na posição de Deputado as pessoas renderem 
homenagem, o Deputado render homenagem ao seu Presidente, 
mas gostaria que V. Ex.ª recebesse os meus parabéns do Adelmo ao 
Othelino, de maneira sincera, eu lhe desejo muita paz, prosperidade, 
muito discernimento, para que V. Ex.ª, V. Ex.ª no caso possa nos 
conduzir e conduzir muito os rumos do Maranhão. O senhor tem um 
papel primordial nessas próximas eleições que se aproximam. Eu tenho 
certeza que Deus vai derramar bênçãos em V. Ex.ª e sua família para 
que V. Ex.ª possa ter muito discernimento, muita fé e muita coragem 
para continuar essa jornada aqui nesse plano. Forte abraço e parabéns 
para V. Ex.ª. Eu quero continuar minha fala também agradecendo 
e parabenizando a Comissão de Constituição e Justiça, esta Casa e 
o Governador Flávio Dino. O Auxílio Cuidar que foi aprovado aqui 
é uma proposição de quem tem cuidado com quem mais precisa. 
A proposta aprovada aqui o Auxílio Cuidar, é um instrumento, é um 
instrumento de amparo à criança e adolescentes em situação orfandade 
bilateral, Deputada Daniella. Quanto filhos perderam os seus pais nesta 
pandemia, quantos filhos deixaram de ter o amparo dos seus pais. E 
o Governador Flávio Dino lança o programa Auxílio Cuidar levando 
para essas crianças ou a esses adolescentes até os 18 anos, Deputado 
Marco Aurélio, um auxílio de 500 reais até alcançar a maior idade. 
Por isso, eu tenho dito, repetido e reiteradas vezes, não é só construir, 
não é só edificar obras, mas simplesmente, mas, sobretudo, cuidar das 
pessoas, cuidar de quem precisa, cuidar dos menos favorecidos e nesta 
Casa tantos projetos como o Vale Gás, como é o Auxílio Moradia e 
tantas outras medidas foram tomadas e esta Casa aqui, a Assembleia 
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Legislativa do Maranhão, tem dado esse suporte para aprovação desses 
projetos. E eu fiz questão de vir falar hoje sobre o Auxílio Cuidar 
maravilhoso. Parabéns Governador Flávio Dino por essa grande 
iniciativa, parabéns a esta Casa e muito honrado por ter sido relator 
dessa matéria e ter sido aprovada e colocada aqui no Plenário e aí já 
foram incluídas algumas pessoas que vão receber esse Auxílio Cuidar. 
Parabéns a todos que Deus nos abençoe e, mais uma vez, reitero aqui 
os parabéns ao nosso querido Presidente, amigo, companheiro de luta 
e camarada Othelino Neto, felicidades a todos! Era só o que tinha que 
falar Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Adelmo, muito obrigado pelas palavras gentis, de V. Ex.ª. 
Digo amém para essas todas essas palavras aí desejando coisas boas 
e discernimento, saúde, tudo isso a gente precisa sempre. Deputada 
Daniella Tema, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Deputadas que 
nos acompanham de forma presencial e de forma remota, imprensa, 
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, 
internautas que nos acompanham por meio dos nossos canais de 
comunicação, a todos o meu bom dia. Inicialmente, eu gostaria aqui de 
parabenizar o nosso Presidente da Casa, Presidente Othelino Neto, por 
completar mais um ano de vida e ao mesmo tempo desejar a ele muita 
saúde, muita prosperidade e muita sabedoria também na condução 
dos trabalhos da Casa, que ele continue a exercer esse papel de forma 
brilhante, como ele vem exercendo até aqui. O motivo de vir a essa 
tribuna hoje, caros amigos e amigas, é para repercutir aqui o julgamento 
do caso Mariana, repercutir a eficiência da Justiça e dizer o quanto eu 
acredito nela e o quanto vale a pena ainda confiar na Justiça. Mariana, que 
foi brutalmente assinada vítima de um caso de feminicídio e no último 
domingo, nós tivemos, finalmente, esse caso, finalmente, foi julgado e o 
acusado foi de fato condenado a pagar por esse crime bárbaro, cruel no 
qual sofreu Mariana Costa. Não dá para nós fecharmos os olhos diante 
de tudo que vem acontecendo. Com o passar dos anos, os números de 
mulheres que têm sido mortas, brutalmente assassinadas, principalmente 
por companheiros, ex-companheiros vêm crescendo. Só em 2015, nós 
tivemos 28 casos. Em 2016, os casos aumentaram chegamos a 32. Em 
2017 subimos para 47 casos, em 2018 45. Em 2019, 53 mulheres foram 
brutalmente assassinadas, foram vítimas de feminicídio. Em 2020, 60 
mulheres foi dobrado quase triplicado nos últimos 5 anos os números 
que foram vítimas de feminicídio no nosso Estado do Maranhão. E esse 
ano de 2021 até o momento, nós temos 23 mulheres que perderam a 
vida para o feminicídio, não dá para fecharmos os olhos e eu, como 
coordenadora da Frente Parlamentar, quero dizer a todos os amigos, a 
todas as amigas maranhense que acompanham o nossos trabalho dizer 
que a Frente Parlamentar foi criada não somente, Deputado Vinícius 
Louro, para estar no papel, nós temos atuado de forma firme, de forma 
objetiva, no que realmente nos interessa nesse momento, que é defender 
as mulheres maranhenses, que é impedir que mais mulheres morram 
vítimas de feminicídio, que mais mulheres sejam vítimas de violência 
doméstica, de violência sexual, e isso a gente vem fazendo. Por meio da 
Frente, a gente vem percorrendo vários municípios maranhenses, vem 
dialogando junto às delegacias, junto a entidades, junto a órgãos, para 
então construirmos juntos preposições que, de fato, defendam as nossas 
mulheres maranhenses, a nós mulheres maranhenses, porque eu também 
me incluo, eu que sou mulher, que sou mãe, que sou filha, não posso 
deixar de me incluir também nesse cenário. Então, peço, mais uma vez, 
a todos os maranhenses, a todos os órgãos, a todas as entidades, que 
continuem a contribuir juntamente conosco, que muito em breve nós 
apresentaremos a todos os maranhenses os resultados desse brilhante 
trabalho feito em conjunto. Não só pelos parlamentares dessa Casa, mas 
pelos órgãos, pelas entidades e pela Sociedade Civil que também tem 
nos ajudado nesse processo. Para concluir a minha fala, eu gostaria aqui 
também de ressaltar sobre as nossas últimas agendas, eu que tem um 
tempo que não tenho subido a essa tribuna, não tenho vindo participar 
presencialmente nas sessões nessa Casa, mas tenho acompanhado 
de forma remota, estava até com saudade da tribuna. Quero ressaltar 

também as nossas últimas agendas, nós que fizemos indicações, nossas 
emendas, inclusive para aquisição, Deputado Vinícius, claro, muitas 
emendas, para aquisições de cestas básicas, onde já distribuímos em 
alguns municípios maranhenses. Já estamos organizando a logística 
para fazer essas básicas chegarem à mesa de muitos outros municípios. 
Estivemos no município de Presidente Dutra, no município de Tuntum, 
zona rural e zona urbana, mais precisamente distribuindo cesta 
básicas. Nos próximos dias também estaremos em outros municípios 
continuando as nossas distribuições de cestas básicas. Indicamos agora 
para o município de Dom Pedro, atendendo a demanda do diretor da 
unidade, de alguns vereadores e secretários, um aparelho de Raio X 
para o município de Dom Pedro. Estivemos também no último final de 
semana, na última segunda-feira, na verdade, na cidade de Buriti Bravo 
participando das comemorações do aniversário da cidade juntamente 
a prefeita, a quem eu quero parabenizar pela condução dos trabalhos 
diante daquele município. E lá fizemos uma Indicação importante, 
Deputado Vinícius, onde indicamos quinhentos mil reais das nossas 
emendas para infraestrutura, para aquisição de poços artesianos, de 
sistema de abastecimentos de água, atendendo ao pedido da Prefeita 
Luciana Leocádia. Estivemos no município São João dos Patos 
participando do Arraial da Vacinação e comemorando junto com a 
população a passagem do aniversário da cidade. Estivemos na cidade de 
Presidente Dutra também comemorando junto ao prefeito e anunciando 
indicação de emenda para o importante serviço, Deputado Vinicius, que 
vai atender toda a nossa região, que é o serviço de hemodiálise, que será 
implantado até o final do ano, mais precisamente no mês de dezembro, 
na cidade de Presidente Dutra, que atenderá toda aquela região central 
do estado com o serviço importante de hemodiálise para todos os 
munícipes daquela região. E eu, na oportunidade, fiz a indicação de R$ 
500 mil das minhas emendas para ajudar na implantação desses serviços 
dentro do município e por aí vai. A gente vem percorrendo o estado do 
Maranhão, acompanhando de perto a necessidade dos maranhenses e, 
assim, construindo um mandato de forma efetiva, onde atendamos a 
todas as necessidades dos maranhenses em geral. Deixo aqui o meu 
abraço a todos vocês. Que Deus possa nos abençoar na condução dos 
nossos trabalhos e na nossa caminhada. Muito obrigada. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Para finalizar, Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem 
apartes. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, bom dia. 

O SENHOR PRESIDNETE DEPUTADO OTHELINI NETO – 
Bom dia, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Meu 
áudio está ativo. Muito obrigado, presidente

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nós não estamos conseguindo vê-lo, porque está atualizando a tela, mas 
estamos conseguindo ouvi-lo bem. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Imagem já ok? 

O SENHOR PRESIDNETE DEPUTADO OTHELINI NETO – 
Já sim. Pode iniciar o pronunciamento. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente Othelino, demais pares, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio 
da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja 
louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do 
Maranhão. Aproveitando a oportunidade, Senhor Presidente, para 
parabenizá-lo, assim como os demais deputados que me antecederam, 
que fizeram o uso da palavra e, antes disso, fizeram uma justa 
homenagem a V. Ex.ª. Eu, em particular, e todos sabem disso e eu não 
escondo de ninguém, o apreço e o carinho que eu tenho por V. Ex.ª. 
Tenho uma amizade com V. Ex.ª muito antes de ser Deputado, muito 
antes de imaginar ser Deputado e quando eu cheguei à Assembleia 
Legislativa, V. Ex.ª estava no segundo mandato de Deputado Estadual e 
hoje temos orgulho de tê-lo como Presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. E eu destacado isso, eu ressalto isso em todas 
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as oportunidades que eu tenho. Eu tenho orgulho de ser Deputado, não 
tenho vergonha de ser Deputado. Prova disso que o meu boton da 
Unale, o broche da Unale, em todos os lugares que eu ando, eu valorizo 
a Assembleia Legislativa e sob o seu comando. E todos que me 
conhecem sabem disso, o meu gabinete todos os assessores têm essa 
aproximação com o seu gabinete, com a Presidência, tem o mesmo 
respeito e o mesmo carinho por V. Ex.ª todos os demais pares têm 
ciência disso. Eu fui três únicas vezes no Palácio dos Leões e uma 
dessas oportunidades de ir ao Palácio dos Leões, V. Ex.ª estava como 
Governador do Estado e eu fui prestigiá-lo e por que o fiz? E porque fui 
um dos primeiros a declarar o voto em V. Ex.ª como Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O Deputado Wellington 
não tem linhagem na política, não tem sangue na política, não tem 
sobrenome na política, eu não tenho um vínculo com o Judiciário, com 
o Executivo, único vínculo que eu tenho é com o Poder Legislativo e 
que foi conferido pelo povo, pelo voto popular, pelo voto mestre, pelo 
voto limpo e pelo voto consciente. Eu agradeço a Deus e à população do 
Estado do Maranhão por isso. E ao fazer parte do Poder Legislativo, eu 
valorizo, respeito Poder Legislativo e respeito na sua pessoa, na sua 
gestão, na sua Presidência. E como já falei, já externei, todos sabem 
disso, eu não escondo de ninguém e tenho uma gratidão ao Presidente 
Othelino. Poucos homens na política são honrados e têm palavra, como 
foi destacado pelo Deputado Marco Aurélio, e palavra na politica é 
fundamental. Palavra, um homem que não precisa assinar papel, mas 
que tem palavra e honra aquilo que fala, aquilo que se compromete e o 
Deputado Othelino tem se caracterizado por isso, homem de palavra. 
Deputado Wellington tem gratidão pela amizade, pela gestão do 
Presidente Othelino na Assembleia Legislativa estamos sob seu 
comando. Deputado Othelino, nunca disse não ao Deputado Wellington, 
as nossas ações, ao nosso gabinete e sempre tivemos a liberdade para 
realizar as nossas atividades parlamentares, a liberdade em toda sua 
essência, em toda sua plenitude, de TV Assembleia, de autorizações 
para viajar para exercer o mandato de Deputado Estadual, e olha que 
somos Oposição: eu, o Deputado César Pires e o Deputado Adriano, 
somos Oposição, mas realizamos o nosso trabalho de oposição ao 
Governo do Estado, com todo apoio da Casa, com todo apoio da 
Presidência, mesmo o Presidente sendo do PCdoB, partido que, até 
pouco tempo, abrigava o Governo do Estado, o Governador Flávio 
Dino, mas o presidente até hoje foi incapaz de tecer qualquer comentário, 
fazer qualquer repressão, qualquer tipo de recomendação, mesmo de 
forma velada ao Deputado Wellington. Nós temos esse respeito, essa 
gratidão ao Presidente Othelino. Presidente, muito obrigado pela sua 
existência, o senhor aniversaria, mas quem ganha o presente somos nós 
que o conhecemos na essência. E eu já falei que o único voto que eu 
tinha declarado em 2022 seria do senador da República, caso V.Ex.ª 
seja candidato a senador. Dado o respeito, o carinho, a admiração e o 
mais importante, a gratidão. Hoje, no seu aniversário, eu destaco, eu 
ressalto a gratidão do Deputado Wellington e, reconhecidamente, de 
todos os demais deputados. Presidente, eu gastei quase todo o tempo no 
Pequeno Expediente fazendo essa referência elogiosa, mas um dever de 
justiça e eu precisava fazer. Se V.Ex.ª me conceder pelo menos mais um 
minuto e meio para que eu possa ressaltar o trabalho da CPI que teve 
encerradas, ontem, as oitivas, as reuniões e concluídas até sexta-feira 
pelo Deputado Roberto Costa, que eu quatro parabenizar pela construção 
do trabalho de forma firme, de forma autêntica. Parabenizar também 
todos os membros. Ontem. Inclusive. nós tivemos uma reunião que, no 
final da CPI, um embate caloroso e desnecessário, preciso fazer um 
dever de justiça, prestar a minha solidariedade ao Deputado Ciro Neto, 
um grande parlamentar que eu passei a admirar e já elogiei em três 
outras oportunidade e mais uma vez, Deputado Ciro Neto, receba a 
minha solidariedade, o meu reconhecimento, o Deputado Wellington 
está no segundo mandato, tem um pouquinho mais de experiência do 
que Vossa Excelência, mas Vossa Excelência mostra maturidade e 
responsabilidade e tem o nosso respeito e o apreço na Assembleia 
Legislativa neste momento. Senhor Presidente, ontem concluímos não 
da forma como queríamos, não conseguimos ouvir uma das testemunhas, 
mas o relator já deixou bem claro que, independente de ele ser ouvido 

ou não, o relatório está pronto para ser apresentado no próximo dia 9. 
Mais uma frustação do Deputado Wellington! Uma frustação por quê? 
O Deputado Wellington era o único de oposição na CPI, muito embora 
nunca tenha tido nenhum problema nem com o Presidente Duarte, nem 
com o relator e nenhuma dos membros. Exerci as minhas atividades 
tranquilamente. Mas uma frustação que não conseguimos convocar, 
não conseguimos levar a tempo o Secretário da Fazenda para que 
pudesse explicar sobre o ICMS, sobre o preço médio ponderado, baixar 
o ICMS do Maranhão. Era a minha pauta! O objetivo da CPI não é 
prejudicar donos de postos, não é marginalizar donos de postos. Donos 
de postos de combustíveis são empresários que geram mais de seis mil 
empregos, uma grande quantidade de empregos gerados no estado do 
Maranhão e uma das maiores arrecadações. Então, o meu respeito e a 
minha defesa dos donos de postos de combustíveis do estado do 
Maranhão. A minha pauta sempre foi o ICMS e ontem, Senhor 
Presidente e demais pares, o representante da BR Distribuidora 
reconheceu, destacou e confirmou que o estado do Maranhão tem um 
alto preço dos combustíveis por conta do ICMS. A BR Distribuidora 
representa os estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Amapá. O estado 
do Amapá tem o combustível mais baixo do que do Maranhão. Eu 
perguntei por que o combustível do Amapá é mais baixo do que o do 
Maranhão, e ele não só destacou o ICMS, mas se mostrou com números 
que, lá no Amapá, o ICMS da gasolina é de 25% enquanto o nosso é de 
28,5%, acrescentando mais 2%, vai para 30,5%, 5,5% a mais da 
gasolina. No diesel, lá no Amapá, é 13,5% e o nosso é 16,5%, mais 2%, 
18,5%, ou seja, 5,5% a mais tanto no diesel como na gasolina. E eu 
perguntei o que seria preciso para abaixar, para melhorar o preço dos 
combustíveis no estado do Maranhão. Ele enfático e destacou que um 
dos caminhos, um dos vários caminhos que a gente pode buscar para a 
CPI, um deles é reduzir o ICMS. Para concluir, Senhor Presidente, hoje 
o governador do Estado deu entrevista ao vivo na Mirante e ele se diz a 
favor de acabar com o ICMS, mas é tão contraditório, é tão hipócrita o 
governador do Estado do Maranhão que ele diz que é favor de acabar 
com o ICMS, mas é incapaz de reduzir o ICMS dos combustíveis do 
estado do Maranhão. Mas eu também tenho resposta: ele não faz 
porque, quanto mais alto o imposto, mais ele arrecada. É o governador 
dos impostos, é o governador-arrecadação, é o governador que massacra 
o trabalhador maranhense. Eu vou continuar na luta, firme, intransigente, 
para baixar o ICMS dos combustíveis e consequentemente baixar o 
preço da gasolina, do óleo diesel no Estado do Maranhão. ICMS mais 
baixo. ICMS reduzido. É o caminho para baixar o preço dos combustíveis 
no Estado do Maranhão. E foi reconhecido ontem pelo representante da 
BR Distribuidora, estará relatório da CPI. Muito obrigado e, mais uma 
vez, Senhor Presidente, a nossa luta incansável pelo povo do Maranhão 
e tenho o apoio do Presidente, da Mesa Diretora. Presidente Othelino, 
que Deus estenda suas mãos poderosas sobre sua vida, a sua família, o 
seu trabalho. Saúde, prosperidade e que livre de todo mal, de olho 
gordo, inveja, falsidade. E, mais uma vez, Deputado Wellington, hoje 
não pôde estar na sessão vou ter uma audiência daqui a pouco. Presidente 
Othelino, gratidão do amigo antes de ser deputado, do parlamentar que 
está sob seu cuidado, sob seu comando, gratidão do Deputado 
Wellington. Presidente, muito obrigado por permitir que o Deputado 
Wellington possa exercer as suas ações parlamentares na sua plenitude. 
Eu agradeço ao meu Presidente. Presidente Othelino. Parabéns, 
felicidades, que Deus abençoe!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Amém, Deputado Wellington, muito obrigado pelo carinho, pela 
amizade de sempre. Que Deus abençoe a todos nós! 

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

Projeto de Lei nº 298, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. 
Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. 
Aprovado. Projeto vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa, 
de autoria Deputado Roberto Costa. (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À 
promulgação. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento 
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nº 255/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Esse 
requerimento foi indeferido pela Mesa, o autor recorreu ao Plenário. 
Deputado Wellington, V.Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Presidente, só pedir sua permissão, porque, 
como eu estou com algumas tratativas com os representantes, os 
aprovados em concursos públicos na cidade de Paulo Ramos, e eu vou 
também à cidade de Paulo Ramos, vou ter contato com o prefeito, com 
o Ministério Público, com o Judiciário, então quero pedir a V.Ex.ª que 
retire o requerimento de pauta para que possa ser votado na próxima 
sessão, que é o tempo que eu vou ter mais elementos, mais informações 
na nossa luta permanente pela nomeação de todos os aprovados no 
concurso da cidade de Paulo Ramos. Ok, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ok. Requerimento retirado de pauta a pedido do autor. O requerimento 
seguinte também e o item 5 da pauta. Requerimento nº 266, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Esse requerimento é à deliberação 
da Mesa. Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo indeferimento.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Indeferido o requerimento. Deputado Wellington, estamos aqui 
autorizando o recurso de V.Ex.ª e o recurso vai estar na Ordem do Dia 
da próxima sessão. Senhores Deputados, já encerramos a nossa Ordem 
do Dia de hoje. A agradeço as gentis e benevolentes palavras de todos, 
peço que tudo que foi desejado a mim seja extensivo a todos nós, que 
tenhamos muita saúde, afinal de contas, como bem disse o Deputado Dr. 
Yglésio, nesses tempos de comemorar um ano a mais de vida, é algo que 
merece realmente e agradeçamos a Deus por isso. Então, que todos nós 
tenhamos muita saúde, que toda a população do Maranhão tenha muita 
saúde, que superemos com brevidade essa tormenta do coronavírus e 
que as nossas vidas possam voltar à normalidade, que nós possamos 
abraçar sem medo, nos socializar sem medo, congregar com as pessoas 
sem o receio. Tenho certeza de que, em breve, com a população toda 
vacinada, nós voltaremos à vida normal e teremos condições de sorrir 
como sorrimos antes. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 06 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021, NA SALA 
DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES-  PRESIDENTE                   
CIRO NETO          
DOUTOR YGLÉSIO
RAFAEL LEITOA
WENDELL LAGES                                      
 
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 558/2021 – Emitido à PROJETO DE LEI Nº 

323/2021, que Institui o “Auxílio Cuidar”, destinado às crianças e ado-
lescentes em situação de orfandade bilateral no Estado do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 543/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
310/2021, que dispõe sobre a Política de Assistência Social do Estado 
do Maranhão, organizada na forma de Sistema Único de Assistência 

Social.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 537/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 298/2021, que acrescenta e altera dispositivos da Lei 
nº 7.765, de 23 de julho de 2002, que regula o Tribunal Administrativo 
de Recursos Fiscais – TARF, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do relator.

PARECER Nº 554/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
319/2021, que Institui, no âmbito da Política Educacional “Escola Dig-
na”, o Prêmio Escola Digna e o Bolsa-Auxílio Educacional (BAE).

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

  PARECER Nº 528/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
308/2021, que “Altera a Lei nº 9.936, de 22 de outubro de 2013, que 
dispõe sobre a Organização Administrativa do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão e dá outras providências”

AUTORIA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO

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

do Relator.

PARECER Nº 538/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
638/2019 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), que dispõe sobre a 
destinação e acomodação apropriada de animais domésticos nos pro-
cessos de reintegração de posse e de demolição de imóveis e dá outras 
providencias.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 556/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
506/2019 (PARECER EM REDAÇÃO FINAL), que institui o servi-
ço de Disque Denúncia de Maus Tratos e abandono de Animais, para 
receber denúncias referentes à violência ou crueldade praticada contra 
animais.

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

do Relator.

PARECER Nº 535/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 306/2021, que Estabelece Medidas de Proteção às 
vítimas de violência sexual nos atos processuais.

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

do relator.

PARECER Nº 548/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
295/2021, que dispõe sobre a Política de Atenção a Saúde das Pessoas 
com Doenças Raras no Estado do Maranhão.               

AUTORIA: Deputado PARÁ FIGUEREDO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO anexação do Projeto de Lei nº 

295/2021 ao Projeto de Lei nº 473/2019 por unanimidade, nos ter-
mos do voto do Relator.

PARECER Nº 552/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
285/2021, que Institui o Programa “Escola sem Mordaça”, no âmbito 
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do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 549/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
239/2021, que dispõe sobre a necessidade de Tradutor- Intérprete de Li-
bras para atendimento de Pessoas com Deficiência Auditiva nos Órgãos 
Públicos Estaduais da Administração Pública Direta, suas Autarquias e 
Fundações. 

AUTORIA: Deputado PARÁ FIGUEREDO 
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 540/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
262/2021, que dispõe sobre a Isenção no Pagamento de Taxas de Ins-
crição em Concursos Públicos no âmbito do Estado do Maranhão para 
os convocados e nomeados que efetivamente trabalharem como Mesá-
rios nas Eleições Político-Partidárias, em Plebiscitos e em Referendos 
realizadas pela Justiça Eleitoral do Maranhão e dá outras providencias.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO na forma de substitutivo por 

unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 493/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
077/2020, que institui a Política de Sanitização de Ambientes do Estado 
do Maranhão, a fim de evitar a Transmissão de Doenças Infectoconta-
giosas.

AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 547/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
273/2021, que institui o Sistema Especial de Reserva de Vagas nas Uni-
versidades, Faculdades e Escolas Técnicas Estaduais para estudantes 
filhos de policiais militares, civis e penais mortos ou incapacitados em 
razão do exercício de suas funções.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO anexação do Projeto de Lei nº 

273/2021 ao Projeto de Lei nº 190/2021 por unanimidade, nos ter-
mos do voto do Relator.

PARECER Nº 542/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
299/2021, que inclui no Calendário Cívico do Estado do Maranhão o 
Mês Estadual de Combate ao Câncer de Boca.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 539/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
311/2021, que Considera de Utilidade Pública o Centro de Mães Sagra-
do Coração de Jesus, com sede e foro no Município de São Luís, Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 544/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
317/2021, que Considera de Utilidade Pública o Instituto   Social Bene-
ficente Bideca - ISBB, no Município de Raposa, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 553/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
321/2021, que Considera de Utilidade Pública a Comunidade Católica 
Diante da Cruz, com sede e foro no Município de Bacabal, Estado do 
Maranhão

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.
            
PARECER Nº 546/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 020/2021, que Concede o Título de Ci-
dadão Maranhense ao Advogado Gustavo Henrique Brito de Carvalho, 
natural da cidade de Salvador, Estado da Bahia.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 555/2021– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023/2021, que Concede o Título de Cida-
dão Maranhense ao Advogado e Procurador de Estado Carlos Henrique 
Falcão de Lima, natural da cidade de Teresina, Estado do Piauí.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 541/2021– Emitido ao PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 001/2020, que Autoriza a Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a constituir Comissão 
Especial para atender a Resolução Legislativa nº 957/2019.

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por maioria contra o voto do Rela-

tor, o Senhor Deputado Wendell Lages.

PARECER Nº 559/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 044/2021 – 
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, à Defensoria Pública do Estado 
do Maranhão, ao Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência 
contra o Idoso (Ciapvi), a Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de 
São Luís e ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 557/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 043/2021 
– PROPÕE MOÇÃO DE REPÚDIO, às declarações feitas pelo mi-
nistro da economia Paulo Guedes, do atual Governo do Presidente, Jair 
Bolsonaro.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.      
PARECER Nº 550/2021 Emitido ao VETO PARCIAL aposto 

ao PROJETO DE LEI Nº 549/2019, que dispõe sobre Acesso Priori-
tário aos Profissionais de Medicina em ferries e Embarcações similares 
do Transporte Intermunicipal de Passageiros no âmbito do Estado do 
Maranhão.

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

Total, nos termos do voto do Relator.
               
PARECER Nº 551/2021 Emitido ao VETO PARCIAL aposto 

ao PROJETO DE LEI Nº 167/2019, que Dispõe sobre a isenção de co-
brança da taxa de estacionamento, em espaços de propriedade de Pres-
tadoras de Serviços Médico-Hospitalares, aos Pacientes submetidos às 
Sessões de Quimioterapia , Radioterapia e Hemodiálise, no âmbito do 
Estado do     Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
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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 07 de julho de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

.  

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CO-
MISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE, REALIZADA AOS 06 DIAS DO MÊS DE JULHO 
DO ANO DE 2021, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES 
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

 PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
                                  
ROBERTO COSTA - Presidente  e Relator
CIRO NETO
ARISTON SOUSA
RICARDO RIOS
                                                                 
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 011/2021- Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº 

323/2021, (MENSG. GOVERNAMENTAL Nº 069/2021), que INS-
TITUI o “Auxilio Cuidar”, destinado ás crianças e adolescentes em 
situação de orfandade bilateral no Estado do Maranhão.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 08 de julho de 2021.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

RESENHA DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO 
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTRO-
LE

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTRO-
LE, REALIZADA AOS 07 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO 
DE 2021, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTA-
DO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

 PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
                                  
ROBERTO COSTA - Presidente e Relator
CIRO NETO
ARISTON SOUSA
RICARDO RIOS
                                 
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 010/2021- Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

319/2021, que INSTITUI, no âmbito da Politica Educacional “Es-
cola Digna”, o Prêmio Escola Digna e o Bolsa-Auxilio Educacional 
(BAE).

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 012/2021- Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
215/2021, (MENDAGEM Nº027, DE 15 DE ABRIL 2021) que DIS-
PÕE sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orça-
mentária de 2022, e dá outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado ROBERTO COSTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 08 de julho de 2021.

                                                 
LEIBE PRAZERES BARROS

Secretária da Comissão

P O R T A R I A   Nº. 464/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo  
em vista o que consta do Processo nº 1797/2021-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a concessão de Suprimento de Fundos ao 

servidor JOSÉ ALEXANDRE DINIZ LOPES, Subdiretor de Publica-
ção e Divulgação, matrícula nº 1647999 deste Poder, no valor de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) com aplicação destinada conforme Requi-
sição de Adiantamento nº RA0005/2021–ALEMA, nos termos e da 
Resolução Administrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimento 
de Fundos correrão por conta da Unidade Gestora, 00001 – Gestão 
Geral, Subação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(MANUTENÇÃO), através da  Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – 
Recursos Ordinários do Tesouro.

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

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

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 07 de julho de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL AL-
TERADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-CPL/AL PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 1767/2020-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Tomada de Preço, no dia 23 de julho às 09:30h, na sala de licitações 
da CPL,  localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, cujo o 
objeto é “Contratação de empresa de engenharia especializada para exa-
minar as causas, diagnosticar, fazer avaliação, apresentar relatório téc-
nico pericial aprofundado e propor correções de toda a problemática em 
especial relativas aos elementos estruturais de concreto armado e metá-
lico e aos elementos de vedação, divisória, pele de vidro, pisos, forros 
e cobertura, fornecendo todos os projetos, especificações, orçamento 
e demais documentos técnicos necessários à contratação das obras de 
correção dos problemas nas partes interna e externa do Complexo de 
Comunicação”. O edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados no sítio 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, 06 de julho de 2021. Lincoln 
Christian Noleto. Membro Relator




