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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 cinco de agosto dois mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide 
Coutinho.

Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezen-
de.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-
das.  

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, 
Ariston, Betel Gomes, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio Soares, Luís 
Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricar-
do Rios, Roberto Costa, wellington do curso e wendell lages.  e zito ro-
lim. ausentes os (as) senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Ana 
do Gás, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert 
Cutrim, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Ril-
do Amaral e Vinícius Louro. 

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura da Ata 
da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS (lê texto Bíblico e Ata) – Ata lida, Se-
nhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, a Senhora Primeira 
Secretária para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente)

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037 / 2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Sargento Sá” ao Policial Mili-
tar Adriano da Silva Brito.

Art. 1º – Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Sar-
gento Sá” ao Policial Militar Adriano da Silva Brito.  

Art. 2º – Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 03 de agosto de 2021. - DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Resolução tem o condão de premiar a atitu-

de de coragem e desprendimento de um policial militar que intercedeu 
várias ocorrências de assaltos no Bairro do Cohatrac e tentativa contra 
um policial militar reformado, causado por dois facínoras. 

O policial Da Silva, estava em casa, empoderou-se da situação 
e imediatamente foi no encalço dos facínoras, prendeu imediatamente 

um deles e o outro se evadiu. Incontinenti Da Silva foi no encalço do 
outro marginal, na carona de um motorista que passava no local, naque-
le momento. Obteve informações de que o marginal havia se projetado 
em uma área de brejo, o militar não pensou duas vezes, “caiu” na lama, 
com muito esforço conseguiu localizar o marginal e dar voz de prisão 
ao mesmo. 

Os bandidos foram entregues na Delegacia do Cohatrac. Do ti-
tular da delegacia, Delegado Gutemberg Carvalho Rego, mereceu ex-
pediente endereçado ao Comandante Geral da PM elogiando o ato de 
bravura do militar, cujo ofício e matéria jornalística anexamos na pro-
positura.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para o ato heroico 
do policial em seu momento de folga, cuja ação é merecedora de tama-
nha honraria, ao tempo em que espero que a nossa propositura mereça 
por parte de Vossas Excelências, uma acolhida e posterior aprovação.  

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 03 de agosto de 2021. - DETIN-
HA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº 4590/2021

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 Davinópolis, Senhor Raimundo 
Nonato Almeida dos Santos, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de su-
perendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas 
a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4591/2021

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 Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4592/2021

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 Duque Bacelar, Senhor Fran-
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cisco Flávio Lima Furtado, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de su-
perendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas 
a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4593/2021

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 Esperantinópolis, Senhor Aluí-
sio Carneiro Filho, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4594/2021

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 Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4595/2021

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 Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4596/2021

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 Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4597/2021

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 Formosa da Serra Negra, Se-
nhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4598/2021

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 Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4599/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortuna, Senhor Sebastião 
Pereira da Costa Neto, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4600/2021

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 Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4601/2021

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 Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4602/2021

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 Governador Archer, Senhora An-
tônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4603/2021

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 Governador Edison Lobão, Se-
nhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando adoção de medi-
das para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscienti-
zação de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4604/2021

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 Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4605/2021

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 Governador Luiz Rocha, Se-
nhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando adoção de medi-
das para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscienti-
zação de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4606/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Newton Belo, Se-
nhor Roberto Silva Araújo, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de su-
perendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas 
a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4607/2021

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 Governador Nunes Freire, Se-
nhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4608/2021

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 Graça Aranha, Senhor Ubiraja-
ra Rayol Soares, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4609/2021

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 Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4610/2021

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 Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4611/2021

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 Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4612 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, FLÁVIO DINO e à  SECRETÁRIA PLANEJAMENTO 
E ORÇMENTO, EXCELENTÍSSIMA Sr.ª CYNTHIA CELINA 
DE CARVALHO MOTA LIMA, REQUERENDO QUE SEJA IN-
CLUIDO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXER-
CÍCIO DE 2022, PREVISÃO PARA NOMEAÇÃO DE APRO-
VADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS DA POLÍCIA MILITAR, 
POLÍCIA CIVIL, DETRAN/MA, AGED/MA, IPREV, SEGEP/
MA, PROCON/MA E DEMAIS CONCURSOS VIGENTES, BEM 
COMO A INCLUSÃO DE PREVISÃO NO ORÇAMENTO PARA 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIVENTO DE CAR-
GOS EM VACÂNCIA NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.

A presente demanda é uma solicitação de diversos grupos de 
aprovados em concursos públicos realizados no Estado que aguardam 
nomeação e, até o momento, não foram convocados. Alguns certames 
tiveram seu andamento suspenso devido à pandemia da COVID-19 no 
ano de 2020, no entanto, suas validades foram prorrogadas através de 
lei aprovada nesta casa legislativa. Ocorre que há vacância em diversos 
cargos efetivos em diversos órgãos estaduais. Do mesmo modo, há um 
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déficit grande nas carreiras das áreas policiais. Desse modo, com vistas 
a garantir a continuidade dos serviços públicos, assegurar o direito à 
nomeação desses candidatos aprovados e preencher o déficit de poli-
ciais civis, militares e Corpo de Bombeiros no Estado do Maranhão, 
solicita-se a inclusão de previsão orçamentária na Lei Orçamentária 
anual para o exercício de 2022 para nomeação dos aprovados em todos 
os concursos vigentes no estado para os cargos em vagos e realização 
de concurso para o Corpo de Bombeiro Militar, nos termos Lei comple-
mentar 173 de 2020. 

Plenário Nagib Haickel, 02 de agosto de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4613/2021

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 Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, política pública de conscientização de superendividamentos, 
sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e tra-
tamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas pro-
movidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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 4614/2021

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 Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 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.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputada Socorro Waquim.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 

da oradora) – Bom dia a todos Deputados, Senhoras Deputadas que 
presidem a Mesa. É uma alegria sempre ver mulheres no Poder dan-
do a nossa participação efetiva. Bom dia a todos os internautas, ma-
ranhenses. Eu começo a minha fala numa breve saudação, primeiro, 

ao domingo que se aproxima, Dia dos Pais. E aproveitamos este breve 
momento para desejar a todos os homens maranhenses, brasileiros, do 
mundo inteiro que têm esse grande papel de pai, a certeza de que não 
só as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua missão, mas a certeza de 
que exercem com muito amor, fraternidade, fazendo com que seus fi-
lhos se transformem em verdadeiros cidadãos de paz e justiça social. 
Parabéns, pais maranhenses, pais timonenses! Hoje, eu trago aqui um 
assunto que eu tenho debatido ao longo da minha história política, que 
é sobre a participação efetiva das mulheres na política. E agora este mês 
de agosto, nós estamos vendo toda uma questão sendo discutida com 
relação à revisão da lei eleitoral, as proposituras, alteração das cotas. 
Então, eu trago hoje essa preocupação, em cima do PL 1951, de 2020, 
do Senador Ângelo Coronel, que estabelece o mínimo da participação 
feminina nos cargos eletivos, já para a eleição de 2022. Liderança e 
articulação são fundamentais sempre e principalmente agora nesse 
momento que o Congresso volta às suas atividades. A participação de 
mais mulheres na política eleitoral, duramente conquistada, nos últimos 
anos, corre risco com a reforma política em tramitação na Câmara dos 
Deputados, porque podemos perder o direito aos 30% de candidaturas 
femininas na composição das chapas. E essa questão da cota de gênero 
em casa legislativa, seja por meio de reserva de candidaturas, seja por 
meio da reserva de assentos, já foi adotada em mais de 130 países. E 
isso, principalmente, contribui com a inclusão efetiva para alterar esse 
corpo legislativo para, então, equalizar o acesso a política institucional. 
Entendendo dessa forma, o PL, como eu já citei, 1951/2021 é aprovado 
e enviado para a Câmara dos Deputados analisar e votar até setembro 
para que valha já para 2022, quando vamos completar exatamente 90 
anos do direito de voto para as mulheres. Parece coincidência, mas, 
embora tenha representado um primeiro avanço ao determinar reser-
va de 18% das cadeiras dos parlamentos para mulheres, já na próxima 
eleição, chegando a 30% em 2038, pecou ao deixar de fora o direito das 
candidaturas. Entendendo melhor, nós tínhamos exigência de 30%, ou 
uma conquista de 30% de mulheres candidatas nas eleições. Elas caem 
agora para 18%. E isso numa articulação - por isso que eu comecei 
falando de liderança e articulação - uma articulação forte de mulheres 
como a Senadora Rose de Freitas, como a Senadora Eliziane, como a 
Senadora Simone Tebet, do meu partido MDB, para que essa cota não 
diminuísse abaixo de 15%. Então ficou, depois de muitas discussões, 
uma emenda que nós vamos estar representada em 18 % para a eleição 
de agora, 22, indo só a 30% na eleição de 2038. Então nós encolhemos a 
nossa participação. A reserva, na verdade, foi uma conquista importante 
para nós. Foram muitas lutas, muitos encontros. E nós do PMDB e eu, 
que sempre fui dessa frente, vivemos e conquistamos. Mas, de qualquer 
forma, foi importante garantir os 18%, embora abaixo do ideal. E por 
isso vamos continuar lutando graças à convicção e o comprometimento 
político que nós sempre tivemos da nossa Senadora Simone Tebeth, 
da Senadora, como já falei, Eliziane e da Senadora Rose - só mais um 
minuto, Senhora Presidente, por favor - no sentido de que nós possamos 
avançar cada vez mais. Assim, nós queremos aqui destacar que não só 
essas senadoras, mas também o trabalho forte que foi feito pelo se-
cretariado nacional do MDB mulher, presidido por Fátima Pelaz, junto 
com o Fórum Nacional de Instância de Mulheres de partidos políticos, 
onde todos os partidos estão representados nesse fórum, da Secretaria 
da Mulher e da Procuradoria da Mulher da Câmara de Deputados, que 
desempenharam, nos meses que antecederam essa votação, essa possi-
bilidade pelo menos garantir 18%, de cadeiras. Graças também ao com-
prometimento dessas lideres, os 30% de investimento do fundo eleitoral 
e do tempo de propaganda eleitoral foram mantidos, assim como as 
propagandas de rádio e de tv para as campanhas femininas. Fica então 
a pergunta: faz sentido, sem candidaturas, você ter recurso? Para mim, 
não. O ideal era... se tivesse mantido os mesmos 30% de reserva com 
os mesmos 30% de recursos. Estou terminando, Senhora Presidente. 
Assim, eu quero usar aqui apenas um exemplo de como a história de 
lutas e muitas lutas podem ser resgatadas, numa situação onde a repre-
sentação das mulheres avança e ao mesmo tempo você tem sucesso. 
Como eu vou lembrar aqui o México, um país latino-americano, onde 
já há paridade entre as mulheres e homens na discussão política e na 
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participação política. É uma luta que vem desde 2014 e lá foi aprovado, 
já à época 50% das candidaturas tanto dos partidos para mulheres como 
50% para os homens. E o resultado desse trabalho, hoje, lá no México, 
é que 49% do Parlamento Federal já é composto por mulheres. Isso 
já é uma realidade, colocando assim o México como o primeiro país 
no ranking da Organização das Nações Unidas que dá essa prioridade 
à participação feminina na política. Vamos viver dias decisivos agora, 
nesse mês de agosto, quando o Congresso volta ao trabalho legislativo 
e vota a Reforma Política e vota também todas as alterações com rela-
ção à Lei Eleitoral para 2022. Nesses momentos, precisamos de líderes 
tenazes, eficientes, na articulação política na defesa da representação 
da mulher, para que nós possamos continuar ganhando espaços políti-
cos importantes. De forma que, ao ganharmos esses espaços políticos 
importantes, nós estaremos sempre trabalhando ombreada aos homens 
para que, a política brasileira, cada vez, ganhe mais com a participa-
ção feminina. Sendo assim, Senhora Presidente, eu trago esse assunto 
que nos preocupa no sentido de que nós, mulheres, tanto temos lutado 
e ainda não conseguimos atingir as quotas que tanto precisamos para 
igualdade na participação política dentro dos nossos partidos. Finalizo 
a minha fala com uma comunicação triste para todos nós do município 
de Timon. Perdemos o empresário Osvaldo Mendes, de 88 anos, que foi 
pioneiro no transporte coletivo do município de Timon. Mais de 50 anos 
a sua empresa presta serviço ao transporte coletivo no nosso município. 
Foi um homem protagonista, foi um grande empresário também na área 
da pecuária. Registro também aqui o falecimento de dona Natinha, uma 
figura muito impoluta da nossa cidade, mãe da Diretora da Escola Urba-
no Santos, a Unidade Escolar do Estado. E registro, por último, também 
o falecimento de Zeca Gonçalves, aposentado, policial civil, que era 
zootecnista. Um dos maiores zootecnistas do nosso município que foi 
brutalmente, covardemente, assassinado em sua casa, quando dormia. 
Então, quando não perdemos para pandemia, perdemos para violência, 
Senhora Presidente. Sendo assim, encerro a minha fala de hoje agrade-
cendo a paciência e o tempo que me foi concedido e dizendo: Mulheres, 
precisamos estar cada vez mais atentas a tudo o que vai acontecer nesse 
mês de agosto, nesse mês de setembro, no Congresso. Pedir aos nossos 
deputados federais que defendam as mulheres e a maior participação 
das mulheres na vida pública. Muito obrigada, Senhora Presidente. E 
viva os pais do Brasil, do Maranhão e de Timon!

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado Luiz Henrique Lula, que está 
virtualmente, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) – Companheiros e companheiras parlamenta-
res, faço, hoje, a intervenção de maneira virtual dada a minha condição 
de estar em trânsito. Quero registrar aqui que, no dia de ontem, tive 
a felicidade de receber o título de Cidadão Pedreirense, na cidade de 
Pedreiras, em solenidade juntamente com outras pessoas agraciadas, 
como o meu companheiro de partido Ricardo Gonçalves e a compa-
nheira também do partido Betânia. Hoje, também, recepciono e quero 
fazer o registro, nesse Pequeno Expediente, de um deputado do Estado 
do Amazonas, que é o Deputado Sinésio Campos. Quero registrar aqui a 
presença do Deputado Sinésio Campos, que é presidente do Parlamento 
Amazônico. Entre nós, um deputado petista lá do Amazonas que veio 
ver as nossas experiências, que veio olhar de perto, junto com uma de-
legação de 30 pessoas, olhar de perto as nossas experiências no campo 
da exploração do coco babaçu. E, hoje, nós estamos em Lago do Jun-
co, onde ele veio ver de perto, veio acompanhar, veio entender todo o 
processo com que se dá a exploração extrativista do coco babaçu e a 
exploração industrial que fazemos no Maranhão a partir da sua maior 
experiência, a experiência que tem mais de 20 anos da ASSEMA, a par-
tir da COPPALJ, uma cooperativa aqui do Lado do Junco que explora a 
amêndoas de coco babaçu. Mas não apenas como a velha tradição dos 
catadores de coco, mas fazendo o valor agregado, que é o valor do óleo 
que é vendido para as indústrias de sabão, para a indústria farmacêutica, 
para a indústria de cosméticos. Inclusive a COPPALJ faz a exporta-
ção desse material, daquilo que ela produz. E essa experiência, que é 
uma experiência exitosa, uma experiência consolidada no município de 

Lago do Junco, onde nós nos encontramos, essa experiência, o Depu-
tado Sinésio Campos, Deputado do Amazonas e Presidente do Parla-
mento Amazônico, veio observar porque lá no Amazonas, na Região 
Norte como um todo, também para mim, até para minha surpresa, é uma 
região que tem, em determinado setores do estado do Amazonas, que é 
um estado imenso, tem plantas nativas de babaçu, tem árvores nativas 
de babaçu. E lá, praticamente, inexiste a exploração nos moldes que 
nós fazemos no Maranhão. Portanto é uma satisfação receber o Deputa-
do Sinésio Campos. É uma satisfação poder fazer esse intercâmbio das 
nossas experiências da exploração extrativista no Maranhão. É uma sa-
tisfação poder ser exemplo e referência da autossutentabilidade no que 
diz respeito às nossas matas nativas. E eu, juntamente com Samuel Bar-
roso, que foi delegado pelo Secretário Rodrigo Lago para acompanhar 
a delegação, estamos aqui, digamos assim, ciceroneando a delegação 
amazônica e ao mesmo tempo acompanhando todo o processo da visita 
deles, para que eles saiam daqui com compreensão de como que faze-
mos, a cadeia produtiva, o arranjo produtivo, aqui em Lago do Junco 
e, certamente, a partir disso, nós iremos intercambiar essa experiência 
com o Estado do Amazonas. O Deputado Sinésio Campos, na condição 
de Presidente do Parlamento Amazônico, na próxima sexta-feira, estará 
também sendo recebido pelo Governador do Estado com toda a delega-
ção que o acompanha. Portanto, é com satisfação que nós registramos 
a presença do Deputado Sinésio, um Deputado também do PT, que é 
professor, que é educador e principalmente por estarmos recepcionan-
do um outro parlamentar de um Estado vizinho, um Estado da mesma 
região praticamente, o Maranhão é uma espécie de Meio Norte, metade 
Amazônia Legal, metade Nordeste. É uma satisfação poder estar fazen-
do essa troca de experiência, podendo estar demonstrando a eles a nossa 
experiência consolidada de autossustentabilidade na exploração extrati-
vista do coco babaçu. Era o que eu queria registrar, Senhora Presidente, 
Cleide Coutinho, de onde estou e fazer este registro das experiências 
exitosas que o Maranhão tem, independente de governos. Porque essa é 
uma organização, uma cooperativa fundada a partir de uma inspiração 
da ASSEMA, que é uma das ONGs com maior história no Maranhão na 
defesa da agroecologia e da sustentabilidade. Muito obrigado, Senhora 
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Roberto Costa, por 05 minu-
tos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do 
orador) – Senhora Presidente, Senhores Deputados. Eu venho hoje a 
esta Tribuna destacar, ontem, uma audiência que tivemos o com Secre-
tário Carlos Lula, o nosso Secretário de Saúde, que tem feito inclusive 
um grande trabalho à frente da Secretaria da Saúde. Tem sido um co-
mandante importante nesse processo de enfrentamento que nós estamos 
tendo em relação a essa pandemia. E ontem eu levei uma preocupação 
muito grande, lá da região do Médio Mearim, principalmente da nossa 
cidade de Bacabal, que era a perspectiva com a queda dos casos que 
têm ocorrido no Maranhão, dos casos de covid, e o fechamento de al-
guns serviços relacionados à covid no Maranhão, e que a preocupação 
que nós tínhamos na cidade era que o nosso Hospital de Campanha, na 
UPA, também viesse a fechar. Houve o fechamento agora no sábado 
de um Hospital de Campanha americano, que fazia apenas a triagem, 
mas ele colocou que em razão dessa queda dos casos não existia mais 
a necessidade, mas nos garantiu que o Hospital de Campanha, a UPA, 
ele não será fechado enquanto existir a necessidade de atendimento 
para a população de Bacabal e também, Deputada Socorro Waquim, 
para a região do Médio Mearim, porque Bacabal é o polo de saúde de 
toda aquela região. Atende ali pacientes dos municípios de Lago Verde, 
Lago Açu, Bom Lugar, Vitorino Freire, de toda aquela região de São 
Luís Gonzaga. E tem servido esse hospital de campanha, essa UPA, 
nesta pandemia, como um braço importante para garantir a vida da nos-
sa população. Então foi uma informação que nós tivemos ontem dele 
importante para trazer tranquilidade para nossa população de Bacabal 
e de toda a região. E também fizemos uma reivindicação ao Secretário 
Carlos Lula em função do trabalho que a cidade de Bacabal, inclusive 
o prefeito Edvan Brandão, tem feito na saúde em relação à vacinação. 
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Nós já chegamos em Bacabal a atender os jovens de 18 anos, mas nós 
tínhamos uma demanda ainda em relação aos mais jovens, com esse iní-
cio das aulas agora que está ocorrendo em todo o Maranhão, inclusive 
em Bacabal. Nós temos uma necessidade também de fazer o atendimen-
to na vacinação para as crianças e os jovens abaixo de 18 anos. Hoje não 
existe uma autorização ainda por parte do Ministério para que seja apli-
cada vacina nesses jovens, mas o que nós levamos a ele... Inclusive nós 
temos um Conselho em Bacabal que tem a participação da Prefeitura de 
Bacabal, do Ministério Público, dos juízes de Bacabal e da região e da 
Assembleia - eu represento a Assembleia nesse conselho - que discute 
todas as ações e a fiscalização que ocorre no município e na região em 
relação à questão do coronavírus. E este conselho também defende que a 
Secretaria de Estado da Saúde permita que Bacabal também possa fazer 
a vacinação para os jovens abaixo de 18 anos. Nós tínhamos vacinas, 
inclusive, que estavam lá à disposição e que, com a falta de autorização, 
nós não estávamos usando porque precisava dessa autorização. Mas 
ontem o Secretário Carlos Lula, com a nossa reivindicação, autorizou 
para que a cidade de Bacabal, assim que tenha as vacinas disponíveis, 
possa começar a fazer a aplicação também para os jovens abaixo de 18 
anos. Inclusive, botamos ontem, também, ele em contato com a nossa 
promotora dra. Sandra, que tem feito um grande trabalho à frente do 
Ministério Público, inclusive, nessa área também de combate ao covid, 
para que esse entendimento pudesse chegar a esse ponto, que é esta 
autorização. Principalmente, como eu tenho dito, Deputado Hélio, as 
aulas iniciaram novamente no Maranhão; as crianças e os jovens estão 
indo para as escolas; os professores já estão vacinados; e se nós temos 
as vacinas e podemos também aplicá-las nesses estudantes, nós teremos 
uma garantia muito maior, teremos uma proteção muito maior e uma 
segurança muito maior para o retorno das aulas. Então eu fico feliz des-
sa reunião de ontem com o Secretario Carlos Lula, dessa reivindicação 
nossa ter sido atendida. E ele se comprometeu em autorizar a cidade de 
Bacabal a começar a vacinar abaixo de 18 anos. E um dado importante: 
uma das discussões que a gente tinha feito em Bacabal é saber se o 
jovem iria aderir à vacinação. E, até agora, a participação do jovem, 
a adesão do jovem tem sido imensa. Eu estava na cidade de Bacabal 
quando o Prefeito autorizou a vacinação para 22 anos, para 21 anos. 
E nós vimos a demanda que houve de jovens procurando a vacinação. 
Então essa é uma situação que nós precisamos avançar cada vez mais 
nessa questão da vacinação. E, agora, atender aos jovens abaixo de 18 
anos. E, com essa garantia do Secretário Carlos Lula, a gente tem todas 
as condições, até porque Bacabal tem sido uma referência na vacinação 
e, com certeza, se Deus quiser, nós teremos toda a nossa população de 
até os 12 anos vacinada até o final do ano. Muito obrigado, Senhora 
Presidente 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA.CLEIDE COUTINHO – Deputado Marcos Caldas, cinco minu-
tos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Or-
dem) - Senhora Presidente, uma Questão de Ordem. Antes do Deputado 
iniciar sua fala, eu queria só adicionar o registro aí na fala do nosso De-
putado Roberto Costa, quanto à referência que ele fez aí da vacinação 
das crianças. Isso é importantíssimo. E eu acho que o nosso Secretário 
deveria ter tomado essa iniciativa, mas em todo o Maranhão. Porque há 
municípios importantes que precisamos ter os alunos também vacina-
dos. Isso é uma coisa importante, Deputado Roberto Costa. Eu quero 
parabenizá-lo pela iniciativa, que é digno de registro, Deputado Mar-
cos Caldas, nós que andamos pelo interior, de todo o Maranhão, e é 
necessário que voltemos os nossos cuidados para essa vacinação das 
crianças. É importantíssimo! Isso aí é fundamental! Muito obrigado, 
Senhora Presidente, Deputada Cleide, pelo oparte que me concede aí 
nesse Expediente, obrigado. 

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) - Senhora Presidente, nossa amiga Cleide Coutinho, que fica 
muito bem nessa cadeira, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas. 
Venho aqui até esta tribuna trazer alguns assuntos e gostaria de com-
plementar aqui o assunto do Deputado Roberto Costa, do Deputado 
companheiro e amigo Hélio. Na cidade de Brejo, eu queria aqui dar os 

parabéns ao Prefeito e toda a comitiva da Saúde. Foi o primeiro mu-
nicípio do Baixo Parnaíba que já vacinou com a primeira dose toda a 
população acima de 18 anos. Então, é o primeiro município do Baixo 
Parnaíba a vacinar toda a população com a primeira dose acima dos 18 
anos. E eu quero parabenizar a equipe da Saúde em nome do doutor Zé 
Filho e o Prefeito José Farias por esse grande trabalho. O outro assunto 
que me traz a esta Casa é um assunto triste. Eu queria aqui comunicar 
a esta Casa e colocar nos Anais e mandar uma Mensagem de Pesar à 
família do senhor Claro Ferreira da Costa, que foi um cidadão que lutou 
muito em benefício dos quilombolas. Um cidadão de 90 anos, filho do 
povoado chamado Saco das Almas, no município de Brejo, cidade do 
ex-deputado Dutra, aliás, povoado do ex-deputado Dutra e ele morreu 
ontem, veio a falecer, ele que tem uma luta em favor das minorias e dos 
quilombolas muito grande no Maranhão. Foi a Brasília, veio a São Luís, 
foi ao Palácio, reivindicou, lutou e conseguiu muitos benefícios, e, entre 
eles, as terras daquela comunidade que hoje é um território e as terras 
são dos quilombolas. Eu quando fui Governador, Deputado Hélio, tive a 
honra e o prazer de inaugurar uma escola naquele povoado, uma escola 
quilombola. Eu, no período como Governador em exercício, fui até esse 
povoado e inaugurei uma escola, onde eu coloquei o nome do pai do se-
nhor Claro, na Escola de Ensino Médio. Uma Escola do Estado, no po-
voado Saco das Almas, que fica no município de Brejo. O patrono lá da 
Escola do Ensino Médio no povoado que é colocado o nome do seu pai. 
Então eu queria aqui oferecer os meus votos de conforto e solidariedade 
à família de um grande homem que perdemos, ontem, no município de 
Brejo. Outro assunto que me traz a esta tribuna é comunicar e falar aos 
amigos do município de Barreirinhas que fiz uma indicação para o Se-
cretário de Educação e ao Governo do Maranhão, o Governador Flávio 
Dino, que construa uma quadra poliesportiva coberta na escola Centro 
de Ensino Plinio Portugal da Rocha, no povoado Sobradinho, no muni-
cípio de Barreirinhas. Deputado Hélio, o município de Barreirinhas, um 
município com mais de 60 mil habitantes, um município que atrai mais 
turistas dentro do Maranhão, a porta dos Lençóis Maranhenses, só tem 
uma quadra poliesportiva coberta, e essa quadra está sendo usada para 
a equipe de vacinação, e os jovens estão à espera. E essa quadra no po-
voado Sobradinho, que é aquele primeiro povoado que você chega em 
Barreirinhas e você atravessa aquela ponte, um povoado muito grande 
onde lá já tem até um sistema de água, que foi emenda minha como 
deputado, um dos maiores povoados do município, que abrange uma 
região muito grande, precisa que os jovens tenham uma quadra para 
poder praticar esporte. E essa quadra vai ser construída nessa escola 
que foi inaugurada pelo Governador Flávio Dino, uma escola digna, 
uma escola de qualidade, uma escola muito bonita. E aí nós precisamos 
contemplar aquela região. E eu estou fazendo essa emenda, essa indi-
cação, pedindo ao Governador, pedindo ao Secretário Felipe Camarão, 
um grande secretário que transformou a educação no Maranhão, que 
construa essa quadra poliesportiva naquela região. E eu ficarei muito 
grato e, com certeza, toda a população de Barreirinhas, uma cidade que 
merece. O Governador Flávio Dino vem fazendo um grande trabalho 
em Barreirinhas. Deputado Hélio, daqui a uns seis meses, a cara de 
Barreirinhas vai ser outra. Nós estamos, o Governador está duplicando, 
quase duplicando a avenida, a MA que vai de Sobradinho até Barreiri-
nhas, que são 15km, fazendo a entrada da cidade, fazendo um parque 
ambiental, que é a coisa mais linda, onde era o parque de vaquejada an-
tigo. E o novo agora foi para onde era o antigo aeroporto, que agora tem 
o aeroporto novo e, aí, nós aproveitamos toda essa área. Vai começar 
agora a ponte ligando a cidade aos Lençóis. Muitas vezes, Deputado, 
a população não sabe, mas aqueles toyoteiros que levam a população 
para visitar os Lençóis passam até quatro horas na fila para poder voltar 
para a cidade no final da tarde quando estão retornando daquelas lagoas 
lindas, Lagoa Azul, Lagoa da Esmeralda, Lagoa Bonita, Lagoa Encan-
tada, aquelas lagoas onde a população de todo o mundo vem conhecer. 
Então essa ponte vai ser necessária e de uma grande importância para o 
município e foi licitada e vai começar agora. Também foi colocada ago-
ra uma emenda do Senador Weverton de treze milhões e duzentos mil 
para recuperar toda a Beira Rio daquela cidade onde ficam os restau-
rantes, onde ali o turista chega para pegar a lancha, que nós chamamos 
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as “voadeiras” para ir para o Caburé, para ir para o Mandacaru, para 
ir para as Vassouras, para ir ao Atins. É ali que o cidadão e também os 
pescadores ali pegam as suas embarcações, e lá aquela área ela já está 
meio abandonada há algum tempo, ela já está com as tábuas quebrando, 
se soltando, o cimento todo quebrado, rachado, e o Senador Weverton 
colocou uma Emenda de três milhões e duzentos mil para recuperar a 
Beira Rio de Barreirinhas. E não foi só isso, ele já botou Emenda para 
comprar caminhão compactador, para o lixo de Barreirinhas, ele colo-
cou Emenda para comprar jet-ski, para a Marinha, porque a Marinha 
precisa fiscalizar porque lá há uma aglomeração muito grande nos feria-
dos, de jet-ski, de lancha. E aí precisa que a autoridade esteja presente. 
Também botou para comprar carro para a segurança do município. Tem 
muito contribuído, feito o seu trabalho naquela região e, com certeza, 
vai continuar fazendo muito mais. E nós estamos lá para também contri-
buir para que chegue o benefício no município de Barreirinhas porque 
todos nós aqui, a maioria, eu tenho certeza que já foi nos Lençóis, já foi 
em Barreirinhas, vai continuar indo e gosta. E todos nós estamos lá para 
receber todos vocês e toda a população, não só do Maranhão, como do 
Brasil e do mundo. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Wellington do Curso, com 
a palavra. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente! Bom dia, aos demais pa-
res! Bom dia, ao Estado do Maranhão! Senhora Presidente, aproveito 
a oportunidade para cumprimentar o Deputado Sinésio do Estado do 
Amazonas, que está no Estado do Maranhão, que é o Presidente do 
Parlamento Amazônico, sou Vice-Presidente do Parlamento Amazôni-
co. E cumprimentar o nosso companheiro de Parlamento Amazônico, 
Deputado Sinésio, já foi Presidente do Parlamento Amazônico, eu fui 
Presidente do Parlamento Amazônico, e o Sinésio, volta, novamente, a 
Comandar o parlamento Amazônico. Está no Estado do Maranhão, seja 
muito bem-vindo, Deputado Sinésio. Presidente, eu quero registrar e 
destacar, uma ação do Ministério Público do Trabalho que busca a subs-
tituição dos terceirizados no Detran, por aprovados dos concursos sele-
tivos, está uma pouca vergonha no DETRAN do Maranhão. A falta de 
respeito no DETRAN do Maranhão com a população, com a sociedade, 
e o mais grave, o Governador Flávio Dino e o DETRAN desrespeitam 
a Justiça. Passam por cima da Justiça, afrontam a Justiça e afrontam 
o Ministério Público do Trabalho. E eu destaco a importância dessas 
ações do Ministério Público do Trabalho. Nós já ressaltamos inclusive, 
que é a nossa última esperança porque já batemos em várias portas e as 
portas se fecham diante dessas graves denúncias. Denúncias de nepotis-
mo, denúncia da continuidade dos contratos irregulares, denúncias das 
farras de diárias, denúncias gravíssimas no DETRAN. A partir da próxi-
ma semana, estaremos apresentando outras demandas, outras denúncias 
para que sejam levadas também ao Ministério do Trabalho, levadas ao 
Ministério Público Estadual e levadas também ao Ministério Público 
do Trabalho. E, Senhora Presidente, é tão absurdo, que essa empresa 
que está com essa terceirização no Detran, que é a BR Terceirizações, 
já está no décimo aditivo: um aditivo de dois milhões e setecentos mil 
reais. O tempo todo abocanhando o dinheiro público, se apropriando 
do dinheiro público com contratações irregulares, afrontando a Justiça, 
afrontando o Ministério Público. Além disso, essa empresa já se benefi-
ciou, em 2019, com contratos de mais de três milhões de reais e, agora, 
já estava bem próximo de fazer um outro contrato com o Detran de mais 
de três milhões de reais. Então são muitas irregularidades no Detran. 
Parabenizo e destaco as ações do Ministério Público do Trabalho em 
defesa da moralidade, da transparência no serviço público no Estado 
do Maranhão. Então fica aqui o nosso parabéns ao Ministério Público 
do Trabalho. E continuamos na luta em defesa da população, em defesa 
dos aprovados em concursos. E ainda temos quatro denúncias para fa-
zer contra o Detran. Esperamos que a Justiça, o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas tomem as devidas providenciais. Por último, Senho-
ra Presidente, eu estou em Brasília, neste momento, vai iniciar uma reu-
nião da diretoria da UNALE. Sou diretor e representante da UNALE na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E, logo mais, a partir 

das 13h, uma manifestação pacífica de todos os enfermeiros do Brasil 
pela aprovação do PL 2564. É uma luta antiga, uma luta constante, uma 
luta permanente, desde o início do nosso mandato, pela aprovação do 
piso salarial, pela aprovação das 30 horas, pela aprovação do descanso 
digno e pela aprovação também da realização de concursos públicos 
para a área de enfermagem. Enfermeiros, técnicos auxiliares de enfer-
magem, continuem lutando com o Deputado Wellington. E, logo mais, 
estaremos em uma grande audiência pública em Brasília para sensibi-
lizar senadores, deputados federais da importância da aprovação do PL 
2564 em defesa da enfermagem no Maranhão. Aprovação do PL 2564 
já! Para finalizar, nós temos ações em defesa da enfermagem no estado 
do Maranhão pelo piso salarial estadual. Nós temos o descanso digno, 
as 30 horas, realização de concurso e o plano de cargos e carreiras para 
os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no estado do Ma-
ranhão. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do estado 
do Maranhão continuem contando com a luta, com a determinação do 
Deputado Wellington em defesa da categoria. Só não sou enfermeiro de 
formação, mas sou enfermeiro de coração. Que Deus abençoe a todos. 
Obrigado, Senhora Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO – Requerimento nº 291/21, de autoria do 
Deputado Yglésio, (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à delibe-
ração da Mesa. Requerimento n° 294, de autoria do Deputado Marcos 
Caldas (lê). Como vota a Deputada Andreia Rezende?

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deferido o Requerimento n° 294. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - Não há oradores inscritos. Tempos dos 
Partidos. Bloco Parlamentar. Deputado Ciro Neto? Não está. Bloco Par-
lamentar Democrático. Vinícius Louro? Ausente. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão? Marco Aurélio também não está. Bloco Parla-
mentar Independente. MDB. Deputado Arnaldo Melo? Ausente. Partido 
Verde. César Pires ausente. Deputado Adriano está aí? Deputado Adria-
no, alguém vai falar? PSDB. Wellington do Curso? Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - Não há nenhum orador inscrito. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - Nada mais havendo a tratar, declaro en-
cerrada a presente Sessão.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 001 /2021

Emenda ao projeto de lei n° 
362/2021 que dispõe sobre a bonificação 
de 20% na nota do Processo Seletivo de 
Acesso à Educação – PAES, para ingres-
so na Universidade Estadual do Mara-
nhão – UEMA e Universidade Estadual 
da Região Tocantina – Uemasul, para alu-
nos egressos da rede pública e privada de 
ensino do Estado do Maranhão.

Art 1º A Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e a 
Universidade Estadual da Região Tocantina – Uemasul, concederão 
bonificação de 20% na nota do Processo Seletivo de Acesso à Educa-
ção – PAES, para ingresso nos cursos superiores oferecidos em cada 
unidade, para alunos egressos da rede pública e privada de ensino do 
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Estado do Maranhão. 

§ 1º - Gozaram deste benefício, alunos egressos da rede pública 
ou privada que tenham cursado o ensino médio em instituições do Esta-
do do Maranhão e que residam no estado.

§ 2º - É de responsabilidade do candidato à vaga, apresentar do-
cumentação exigida pelas universidades para comprovação dos requisi-
tos para gozar da bonificação.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de cento e vinte dias de sua publicação.

Art 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

 Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 12 de Julho de 2021.

Rildo Amaral
deputado estadual

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 04 DIAS DO MÊS DE AGOS-
TO DE 2021, ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS DE NA 
SALA DAS COMISSÕES ‘’DEPUTADO LÉO FRANKLIM” DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Antônio Pereira– Presidente 
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio 
           
PAUTA DA REUNIÃO: 
PARECER Nº 032/2021 – 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 in-
fectocontagiosas. 

AUTORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA 
DECISÃO: Parecer APROVADO por maioria, nos termos do 

voto do Relator contra o voto do Deputado Rafael Leitoa 
 
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 05 de agosto de 2021.

Eunes Maria Borges Santos
Secretária de Comissão

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


